
 

INFORMACJE I OGÓLNE ZASADY UŻYCIA 
(IOZU wersja: 06072022)

Niniejsze Informacje i ogólne zasady użycia zawierają dodatkowe warunki i ustalenia w zakresie 
korzystania z Technologii UPS oraz Informacji uzyskanych w ramach korzystania z Technologii UPS na mocy 
Umowy o korzystaniu z technologii UPS. Informacje i ogólne zasady użycia wspomniano poprzez odniesienie 
w Umowie o technologii UPS <https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/UTA.pdf>. Terminy 
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zapisane wielkimi literami, użyte ale nie zdefiniowane w niniejszych Informacjach i ogólnych zasadach użycia 
mają znaczenia określone w Ogólnych warunkach i ustaleniach lub Prawach użytkownika końcowego niniejszej 
Umowy.

1 Uzyskiwanie dostępu do informacji i ich wykorzystywanie.

1.1 Ograniczenia dotyczące informacji.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

(a) Użycie informacji. Mogą Państwo korzystać z informacji (z wyjątkiem Informacji 
Usługodawcy i Informacji 3PL) na Państwa własny Użytek Wewnętrzny. Bez ograniczania powyższych 
postanowień nie są Państwo uprawnieni do korzystania z Informacji w celu: (i) wspierania jakiejkolwiek 
działalności ukierunkowanej głównie na oferowanie osobom trzecim usług transportowych lub informacji 
o usługach transportowych; (ii) udzielania pomocy w negocjowaniu usług albo stawek, bezpośrednio albo 
pośrednio, w celu uzyskania usług transportu albo usług logistycznych od UPSI albo jakiegokolwiek podmiotu 
zewnętrznego; albo (iii) porównywania stawek albo czasów wysyłki ze stawkami albo czasami wysyłki 
oferowanymi przez jakikolwiek podmiot zewnętrzny, który nie jest Stroną UPS. Informacji nie wolno zmieniać 
i należy je wykorzystywać w całości.

(b) Ujawnianie Informacji. Nie mogą Państwo ujawniać Informacji bez wyraźnego 
upoważnienia udzielonego w niniejszym pkt. 1.1(b) i 1.2(b) poniżej. Mają Państwo prawo do ujawniania 
Informacji (z wyjątkiem Informacji Usługodawcy i Informacji 3PL) osobom powiązanymi z Państwem oraz 
osobom posiadającym uzasadnione zainteresowanie takimi informacjami (np. nadawca, odbiorca lub płatnik 
zewnętrzny), o ile zagwarantują Państwo, że osoby powiązane z Państwem i wszystkie inne osoby będące 
odbiorcami na podstawie niniejszego zdania zobowiążą się do używania Informacji i ograniczenia dostępu do 
nich zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami niniejszej Umowy. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za 
wykorzystanie lub ujawnienie Informacji przez Osoby, którym udzielą Państwo dostępu do Informacji. Mają 
Państwo prawo ujawniać informacje Usługodawcy lub zlecić ujawnienie firmie UPS, jeżeli (i) taki 
Usługodawca i Państwo podpiszą umowę wyznaczającą UPS na beneficjanta zewnętrznego (jeżeli „beneficjant 
zewnętrzny” jest uznawany przez ustawodawstwo stosujące się do umowy pomiędzy Państwem a Usługodawcą) 
oraz ograniczającą wykorzystanie i przechowywanie Informacji przez takiego Usługodawcę zgodnie z 
niniejszymi Informacjami i ogólnymi zasadami użycia oraz (ii) ten Usługodawca zostanie pisemnie 
zaakceptowany przez UPS. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność w stosunku do UPS za wszelkie działania 
i zaniechania Państwa Usługodawcy, które, jeżeli zostaną przez Państwa podjęte, będą naruszały warunki 
niniejszej Umowy.

(c) Zastrzeżenie. Bez ograniczenia ogólnego charakteru zapisów dotyczących 
zrzeczenia się odpowiedzialności zawartych w niniejszej Umowie, UPS nie gwarantuje, że Informacje będą 
prawidłowe ani że wykorzystanie Informacji będzie zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, 
zasadami lub regulacjami, w tym między innymi z wszelkimi przepisami prawa, zasadami lub regulacjami, 
które wymagają stosowania faktur w postaci papierowej lub które związane są z podatkiem VAT.

1.2 Dodatkowe ograniczenia dotyczące Informacji Usługodawcy i Informacji 3PL.

   

 

 

(a) Ograniczenia dotyczące Informacji Usługodawcy i Informacji 3PL. Jeżeli otrzymują 
Państwo Informacje Usługodawcy lub Informacje 3PL, gwarantują Państwo, że klient UPS (np. Klienci UPS 
Usług 3PL) powiązany z tymi Informacjami upoważnił Państwa do otrzymania tych Informacji.

(b) Wykorzystywanie, ujawnianie i przechowywanie Informacji Usługodawcy i 
Informacji 3PL. Zobowiązują się Państwo, występując w charakterze Usługodawcy: (i) wykorzystywać 
Informacje Usługodawcy i Informacje 3PL wyłącznie na Wewnętrzny Użytek klienta UPS powiązanego z tymi 
Informacjami; (ii) ujawniać Informacje Usługodawcy i Informacje 3PL wyłącznie klientowi UPS powiązanemu 
z takimi Informacjami i klientom tego klienta UPS; (iii) przechowywać Informacje Usługodawcy i Informacje 
3PL dla każdego klienta UPS odrębnie i nie mieszać ani nie łączyć takich Informacji z żadnymi innymi danymi,
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w formacie elektronicznym lub innym; oraz (iv) wdrożyć stosowne środki techniczne, fizyczne i organizacyjne 
w celu ochrony takich Informacji Usługodawcy i Informacji 3PL przed przypadkowym lub niezgodnym z 
prawem zniszczeniem lub zagubieniem, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem, przetwarzaniem bądź 
dostępem. Dla jasności, ale nie wyczerpując wszystkich zabronionych przypadków użycia, nie mogą Państwo 
(I) z żadnego powodu porównywać Informacji Usługodawcy ani Informacji 3PL powiązanych z klientem UPS 
lub klientami klienta UPS między takimi osobami, (II) używać Informacji Usługodawcy ani Informacji 3PL 
jako pomocy w określaniu pierwotnego terminu gwarancji dostawy lub w przedkładaniu Gwarancji usługowej 
UPS / Gwarancji zwrotu pieniędzy UPS (w zakresie udostępnionym w Państwa lokalizacji lub kraju 
zamieszkania), (III) używać Informacji Usługodawcy ani Informacji 3PL do udzielania bezpośredniej lub 
pośredniej pomocy w negocjacjach usług lub stawek z UPSI ani (IV) w inny sposób otrzymywać ani 
opracowywać usług ani produktów informacyjnych, które wykorzystują Informacje Usługodawcy lub 
Informacje 3PL (np. obsługa i usługi analizy wyników finansowych). W ramach odstępstwa od postanowień 
pkt. 1.2(b)(IV) Klient może świadczyć usługi analizy danych na rzecz Klienta UPS Usług 3PL 
z wykorzystaniem Informacji 3PL powiązanych z Klientem UPS Usług 3PL (np. pulpit przedstawiający 
przesyłki Klientów UPS Usług 3PL u wszystkich przewoźników zarejestrowanych przez Klienta lub obliczanie 
dla Klientów UPS Usług 3PL jego całkowitych wydatków poniesionych na transport dla wszystkich 
przewoźników, wydatków w podziale na przewoźników, przesyłek w podziale na rodzaj, pochodzenie lub 
miejsce docelowe), o ile Klient nie naruszy żadnych innych postanowień niniejszego pkt. 1.2(b).

(c) Usuwanie Informacji Usługodawcy i Informacji 3PL. Muszą Państwo zniszczyć 
Informacje Usługodawcy i Informacje 3PL, w zależności od sytuacji, powiązane z klientem UPS w chwili 
wystąpienia najwcześniejszego z poniższych zdarzeń: (i) skończą Państwo świadczyć usługi w charakterze 
Usługodawcy lub dostawcy Usług 3PL na rzecz klienta UPSI, (ii) wszystkie klucze dostępu dla klienta UPS 
zostaną wyłączone lub nie będą funkcjonować lub (iii) piętnaście (15) miesięcy od momentu otrzymania 
Informacji Usługodawcy lub Informacji 3PL.

(d) Zwolnienie z odpowiedzialności. Na własny koszt zwolnią Państwo z 
odpowiedzialności i zabezpieczą Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS z tytułu wszelkich Szkód 
poniesionych przez Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z 
użycia, ujawnienia i nieusunięcia Informacji Usługodawcy i Informacji 3PL w sposób inny niż zgodny z 
obowiązującymi zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszej Umowy, w tym z nieautoryzowanego dostępu do 
takich Informacji Usługodawcy i Informacji 3PL przez osoby trzecie.

(e) Informacje na temat stawek dla osób trzecich / odbiorców towaru. Mogą też 
Państwo otrzymać specjalne warunki cenowe i opłaty mające zastosowanie do konta wysyłkowego UPS 
przypisanego przez UPS klientowi UPS, jeżeli mają Państwo upoważnienie do wysyłania z rozliczeniem przez 
osobę trzecią lub odbiorcę towaru z Konta UPS danego klienta UPS („Stawki dla Osoby Trzeciej/Odbiorcy 
Towaru”). Stawki dla Osoby Trzeciej/Odbiorcy Towaru stanowią Informacje Poufne, a Państwo zobowiązują 
się (i) nie używać Stawek dla Osoby Trzeciej/Odbiorcy Towaru w żadnym innym celu niż do celu przesyłek 
realizowanych przez UPSI w imieniu tego klienta UPS ani (ii) nie ujawniać Stawek dla Osoby 
Trzeciej/Odbiorcy Towaru innym osobom.

(f) Cyfrowe obrazy podpisów. Informacje mogą zawierać cyfrowe obrazy podpisów. 
Na własny koszt zwolnią Państwo z odpowiedzialności i zabezpieczą Strony zwolnione z odpowiedzialności w 
UPS z tytułu wszelkich Szkód poniesionych przez Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS, wynikających 
bezpośrednio lub pośrednio z przetwarzania, wykorzystania lub rozpowszechniania przez Państwa cyfrowych 
obrazów podpisów lub dowolnej ich części.
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 1.3 Ograniczenia dotyczące pliku danych aplikacji Time in Transit™.
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(a) Dodatkowe ograniczenia. W ramach dodatkowych ograniczeń lub Informacji 
będących plikiem danych Transit™ (TNT Plik Danych”) zapewnianym Państwu za pomocą Usługi UPS Bulk 
Data UPS niniejszym przyznaje Państwu, a Państwo przyjmują, niewyłączną, nieprzenoszalną, bezterminową i 
ograniczoną licencję zezwalającą na instalację, ładowanie, obsługę i korzystanie z Pliku Danych TNT, jak i 
wszelkich dotyczących go poprawek, usprawnień, modyfikacji, wznowionych wersji i aktualizacji 
dostarczonych Państwu przez UPS, które mogą być dostępne wyłącznie za dodatkową opłatą, na pojedynczej 
jednostce centralnej znajdującej się pod adresem zatwierdzonym przez UPS na piśmie (dalej zwanym 
„Dopuszczoną Lokalizacją”) wyłącznie w celu obliczenia przybliżonej ceny i czasu dostarczenia nadanych 
Przesyłek, z zastrzeżeniem dodatkowych ograniczeń wskazanych poniżej.

(i) Zobowiązują się Państwo niezwłocznie usunąć wszelkie kopie Pliku Danych 
TNT w poprzedniej wersji po otrzymaniu wszelkich takich aktualizacji. Przyjęcie zaktualizowanej wersji Pliku 
Danych TNT i jej użytkowanie jest równoznaczne z oświadczeniem i gwarancją usunięcia przez Państwa 
wszelkich wcześniejszych wersji Pliku Danych TNT.

(ii) Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z Pliku Danych TNT i 
wszelkich jego elementów wyłącznie w celach informacyjnych. Nie będą Państwo informować osób trzecich 
ani sugerować im, że szacowany czas dostawy wygenerowany przez Plik Danych TNT stanowi gwarancję 
rzeczywistego czasu dostawy w przypadku usług przewozowych świadczonych przez UPSI. Wszelkie tego 
typu zapewnienia lub inne ustalenia związane z lokalizacją przesyłki oraz kwestie z nią związane podlegają 
umowie przewozu zawartej między Państwem a UPSI, jeśli taka istnieje, oraz stosownym Warunkom usług 
Przewozu/Obsługi UPS obowiązującym w chwili wysyłki.

(iii) Zobowiązują się Państwo nie używać Pliku Danych TNT ani żadnych 
zawartych w nim szacunkowych czasów dostawy w celu stworzenia, używania lub zaprezentowania porównania 
usługi UPS, poziomu usług UPS lub stawek za usługi UPS z usługami, poziomami usług lub stawkami za usługi 
innego przewoźnika lub zewnętrznej firmy logistycznej niebędącej członkiem UPSI ani Przedsiębiorstwem 
Powiązanym z UPS, w tym porównań wyświetlanych na tym samym ekranie, w tym samym oknie lub 
wyszukiwarce, a także automatycznych porównań opartych na regułach.

(iv) Zobowiązują się Państwo nie udzielać podlicencji ani licencji oraz nie 
wypożyczać, sprzedawać, pożyczać, oddawać ani nie przekazywać Pliku Danych TNT w żaden inny sposób 
osobom trzecim (z wyjątkiem Usługodawcy zatwierdzonego na piśmie przez UPS do otrzymania Pliku Danych 
TNT), a także nie instalować, nie ładować, nie obsługiwać, nie modyfikować ani nie wykorzystywać Pliku 
Danych TNT w ramach innego systemu operacyjnego niż ten znajdujący się w Dopuszczonej Lokalizacji. 
Klient zobowiązuje się przechowywać wszystkie dozwolone kopie Pliku Danych TNT w bezpiecznym miejscu 
oraz, na ile to możliwe, podjąć wszelkie działania mające uchronić Plik Danych TNT przed nieautoryzowanym 
udostępnieniem lub ujawnieniem.

(v) Zobowiązują się Państwo nie wprowadzać częściowych ani całkowitych 
zmian lub modyfikacji w Pliku Danych TNT. Mogą Państwo sporządzić wyłącznie jedną kopię zapasową Pliku 
Danych TNT, która to kopia zapasowa może być stosowana wyłącznie w celu przywrócenia Pliku Danych TNT 
w razie zniszczenia lub uszkodzenia jego wersji oryginalnej.

(b) Legenda. Zobowiązują się Państwo umieścić niniejszą legendę w oknie powitalnym 
wszelkich Aplikacji umożliwiających dostęp do Pliku Danych TNT w taki sposób, aby była ona widoczna dla 
wszystkich użytkowników Aplikacji: „UWAGA: Plik danych aplikacji UPS Time in Transit™ zawarty w 
niniejszym oprogramowaniu lub przez nie udostępniony stanowi własność UPS, a jego przekazanie 
użytkownikom tego oprogramowania jest objęte licencją. Plik danych aplikacji UPS Time in Transit™ nie 
może być kopiowany, częściowo ani w całości, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody UPS.”

(c) Konflikt. Jeżeli na podstawie niniejszego dokumentu powstanie konflikt między 
nadanymi prawami i ograniczeniami określonymi w pkt. 1.3(c) a innymi nadanymi prawami i ograniczeniami 
wynikającymi z Plików Danych TNT jako informacją wynikającą z dowolnego innego pkt. niniejszej Umowy, 
postanowienia pkt. 1.3(c) niniejszych Informacji i ogólnych zasad użycia będą wiążące w zakresie rozwiązania 
tego konfliktu.



 

(d) Modyfikacje. Firma UPS może dokonać modyfikacji Plików Danych TNT w celu 
wyeliminowania danych związanych z kodami pocztowymi wysyłki nieodpowiadającymi Państwa miejscom 
dostarczania przesyłek.

1.4 Zgoda na ujawnianie Informacji Chronionych Quantum View.
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(a) Technologie UPS znane jako Quantum View Data Service, Quantum View 
Management Service oraz Quantum View Management for Importers Service (zwane łącznie „Technologiami 
QV”) mogą umożliwić dostęp do informacji importowanych, celnych lub danych, o których mowa w CFR 19, 
części 111 i 163, które uznaje się za informacje poufne w rozumieniu CFR 19 111.24 oraz wszelkich innych 
stosownych przepisów prawa, obejmujące, ale nie wyłącznie, dane wejściowe, kwoty handlowe, wartości, 
klasyfikację taryf, producentów i dostawców, podatki i opłaty, szczegóły dotyczące wysyłki, punkty 
kontaktowe, adresy, a także numery telefonów („Chronione Informacje Poufne Quantum View”). Technologie 
QV mogą zawierać opcję wyznaczania do pięciu odbiorców raportów zawierających Chronione Informacje 
Poufne Quantum View („Raporty Chronione”). Rozumieją Państwo i zgadzają się na to, że: (a) Wskazanie 
przez Państwa Osoby jako odbiorcy Raportów Chronionych lub (b) praw dostępu do Technologii QV 
udzielonych przez Administratora QV danej Osobie za pośrednictwem Systemu Kont Quantum View oznacza 
Państwa zgodę na dzielenie się takimi Chronionymi Informacjami Poufnymi Quantum View z tymi Osobami 
oraz oznacza zrzeczenie się przez Państwa praw do jakichkolwiek ograniczeń dotyczących ujawniania przez 
UPS, lub jakichkolwiek agentów lub przedstawicieli UPS, Chronionych Informacji Poufnych Quantum View 
lub jakichkolwiek innych Informacji istotnych dla Państwa, Państwa mienia lub transakcji dotyczących lub 
uwzględnionych w takich Raportach Chronionych lub Technologii QV, na mocy praw obowiązujących w danej 
jurysdykcji lub jurysdykcjach nadających takie prawa, którym Państwo podlegacie, wraz z Państwa mieniem i 
transakcjami oraz Raportami Chronionymi i Technologiami QV, włącznie z zawartymi w nich Chronionymi 
Informacjami Poufnymi Quantum View.

(b) W ramach Technologii QV mają Państwo możliwość usunięcia Osób wyznaczonych 
jako odbiorców raportów zawierających Chronione Informacje Poufne Quantum View, a także, jeśli są Państwo 
Administratorami QV, mają Państwo możliwość zablokowania dostępu wyznaczonym Osobom do Technologii 
QV. Do momentu usunięcia takiej wyznaczonej Osoby, zgodnie z postanowieniami zdania powyżej, Osoba 
taka ma dostęp do Chronionych Informacji Poufnych Quantum View oraz do Technologii QV, w wyznaczonym 
zakresie. Przyjęcie przez Państwa warunków i postanowień niniejszej Umowy oznacza i stanowi pisemną 
zgodę na ujawnianie przez UPS lub jakichkolwiek agentów lub przedstawicieli UPS Chronionych Informacji 
Poufnych Quantum View lub innych informacji istotnych dla Państwa, Państwa mienia i transakcji 
prowadzonych z wykorzystaniem Technologii QV lub w związku z nimi. Na swój wyłączny koszt zwolnią 
Państwo z odpowiedzialności i zabezpieczą Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS z tytułu wszelkich 
Szkód poniesionych przez Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS, wynikających bezpośrednio lub 
pośrednio z ujawnienia Chronionych Informacji Poufnych Quantum View istotnych dla Państwa, Państwa 
mienia i transakcji prowadzonych na mocy lub w zakresie Technologii QV i niniejszej Umowy. Ponoszą 
Państwo wyłączną odpowiedzialność za ograniczenie dostępu do Chronionych Informacji Poufnych Quantum 
View wysyłanych lub otrzymywanych za pośrednictwem Technologii QV tak, aby Osoby, w tym między 
innymi Państwa pracownicy, nie miały dostępu w sposób bezpośredni, pośredni lub potajemny do Technologii 
UPS lub Chronionych Informacji Poufnych, których nie życzą sobie Państwo im udostępniać. Ponoszą Państwo 
wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek wykorzystanie Chronionych Informacji Poufnych Quantum View 
bądź Technologii UPS przez Osoby, którym udzielili Państwo zezwolenia na dostęp do Chronionych Informacji 
Poufnych Quantum View bądź Technologii UPS. W przypadku, gdy wyznaczony przez Państwa odbiorca 
Raportów Chronionych poinformuje Państwa, że nie życzy sobie dalej otrzymywać takich informacji, powinni 
Państwo niezwłocznie zaprzestać korzystania z Technologii UPS, za pośrednictwem której Raporty Chronione 
są wysyłane do takiego odbiorcy. W żadnym wypadku UPS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
zaniedbania lub opóźnienia w przesyłaniu lub odbiorze Raportów Chronionych.

2 Ogólne zasady i wymogi dotyczące korzystania.

2.1 Wysyłanie wiadomości. Niektóre Technologie UPS umożliwiają wysyłanie wiadomości 

 

 

  

zawierających Informacje o nadanej Przesyłce poprzez e-mail lub SMS do zdefiniowanego przez Państwa 
odbiorcy. Zobowiązują się Państwo do korzystania z usługi wysyłania wiadomości wyłącznie do 
przekazywania informacji związanych z tą nadaną Przesyłką oraz do wysyłania wiadomości jedynie do odbiorcy 
powiązanego z tą Przesyłką. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za przekazywane przez Państwa 
treści ujęte w wiadomościach. Nie będą Państwo umieszczać w wiadomościach treści niezgodnych z prawem, 
sprośnych, obraźliwych, zniesławiających, napastliwych ani szkodliwych. Firma UPS w żadnym wypadku nie



 

 

jest odpowiedzialna materialnie za nieprzesłanie lub opóźnienie przesłania czy odbioru wiadomości. Jeżeli 
odbiorca zakomunikuje Państwu, iż nie życzy sobie otrzymywania wiadomości na temat nadanych Przesyłek, 
natychmiast zaprzestaną Państwo posługiwania się Technologią UPS do zlecania UPS wysyłania wiadomości 
do takiego odbiorcy. Gwarantują Państwo, że uzyskali świadomą, szczegółową zgodę odbiorcy każdej 
wiadomości na otrzymanie danej wiadomości oraz że adresy e-mail i numery telefonów, które przekazali 
Państwo UPS, są dokładne i podlegają kontroli zamierzonego odbiorcy wiadomości. Na własny koszt zwolnią 
Państwo z odpowiedzialności i zabezpieczą Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS z tytułu wszelkich 
Szkód poniesionych przez Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS, wynikających bezpośrednio lub 
pośrednio z naruszenia gwarancji zawartych w zdaniu poprzedzającym.

2.2 Korzystanie z adresów e-mail uzyskanych w PLD. Opcjonalnym polem w PLD, jakie 
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przekazują Państwo UPS w zakresie wysyłanych przesyłek i przesyłek rozliczanych alternatywnie, jest adres e-
mail odbiorcy („adres e-mail PLD”). Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że jeśli podają Państwo 
adres e-mail PLD dla przesyłki, UPS może wysyłać powiadomienia związane z dostarczeniem takiej przesyłki 
do powiązanego adresu e-mail PLD. Oświadczają Państwo, że zagwarantowali Państwo świadomą i 
szczegółową zgodę osoby powiązanej z każdym adresem e-mail PLD na otrzymywanie powiadomień 
dotyczących dostawy takiej wysyłanej przesyłki lub przesyłki rozliczanej alternatywnie oraz że adresy e-mail 
PLD są prawidłowe i kontrolowane przez odbiorcę w zakresie przesyłek, z którymi są powiązane, jeżeli zostały 
wskazane w PLD. Na własny koszt zwolnią Państwo z odpowiedzialności i zabezpieczą Strony zwolnione z 
odpowiedzialności w UPS z tytułu wszelkich Szkód poniesionych przez Strony zwolnione z odpowiedzialności 
w UPS, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia gwarancji zawartych w zdaniu poprzedzającym.

2.3 Audyty.

 

 
 

 

 

 

 

 

(a) Audyt informacji. Firma UPS lub jej przedstawiciel może przeprowadzić w Państwa 
jednostce audyt we wzajemnie uzgodnionym terminie, aby zagwarantować przestrzeganie przez Państwa art. 1 
Informacji i ogólnych zasad użycia. Audyt ten zostanie przeprowadzony tak, aby w stopniu racjonalnym 
zminimalizować wszelkie zakłócenia Państwa działalności. Zgadzają się Państwo współpracować z UPS lub 
przedstawicielem UPS i udzielić dostępu do obiektów i personelu wymaganych do takiego audytu. Zgadzają się 
Państwo odpowiadać bezzwłocznie i właściwie na wszelkie zapytania ze strony UPS lub przedstawiciela UPS 
dotyczące takiego audytu.

(b) Audyt aplikacji. Są Państwo zobowiązani do udzielenia firmie USP dostępu do 
Aplikacji (zdefiniowanej w Prawach użytkownika końcowego) na żądanie UPS w celu ustalenia zgodności 
Aplikacji z Systemami UPS, jak również przestrzegania przez Państwa niniejszej Umowy i obowiązującej 
Dokumentacji Technicznej API. Jeżeli UPS ustali, że Aplikacja nie jest zgodna z Umową lub obowiązującą 
Dokumentacją techniczną API, bądź że nie jest zgodna z Systemami UPS, wprowadzą Państwo wszelkie 
zmiany, których zażąda UPS; UPS może ponadto wymagać, aby Państwo zablokowali dostęp do takiej 
Aplikacji i posługiwanie się nią do czasu, aż UPS przekaże Państwu pisemną zgodę.

2.4 Prawa Administratora.

 
 

   

 

 

(a) Administrator. Niektóre Technologie UPS zapewniają „Administratora”, czyli 
użytkownika upoważnionego przez Klienta z prawem do zarządzania Państwa korzystaniem z Technologii UPS.  
Jeżeli jako Klient ustanowią Państwo jakiegokolwiek użytkownika Administratorem, zgadzają się Państwo 
ponosić odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przez tego Administratora w zakresie jego 
dostępu do Technologii UPS i korzystania z niej, oraz zobowiązują się Państwo do monitorowania i 
unieważnienia, jeśli zajdzie taka potrzeba, uprawnień tego Administratora. Przyjmują Państwo do wiadomości i 
zgadzają się, iż każdy wyznaczony przez Państwa Administrator może wyznaczyć dowolnego innego 
użytkownika na Administratora, z takimi samymi uprawnieniami, jak pierwszy Administrator.

(b) Zawieszenie. Państwa prawa dostępu do Technologii UPS z Administratorem mogą 
być zawieszone w każdej chwili przez UPS, Klienta lub Administratora, w przypadku Technologii UPS 
posiadającej Administratora, na ich wyłączne uznanie, w tym między innymi przez UPS z powodu 
niekorzystania z takich kont. Na Państwa wniosek, UPS może, na swoje wyłączne uznanie, wznowić Państwa 
konto dla Technologii UPS i umożliwić dalszy dostęp do Technologii UPS oraz dalsze posługiwanie się nią 
zgodnie z niniejszą Umową. Jednak przywrócone Konto Technologii UPS może nie mieć żadnych 
wcześniejszych informacji w chwili przywrócenia go. Państwa prawa dostępu do Technologii UPS wygasną 
automatycznie z chwilą wygaśnięcia lub anulowania praw Klienta do posługiwania się Technologią UPS lub po 
ustaniu Państwa zatrudnienia u Klienta czy upoważnienia do dostępu do Technologii UPS w imieniu Klienta.



2.5 Dostęp do materiałów UPS i posługiwanie się nimi.
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(a) Dostęp zgodny Umową. Mogą Państwo uzyskać dostęp do Materiałów UPS i 
korzystać z nich zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Nie wolno Państwu posługiwać się Materiałami 
UPS ani uzyskiwać do nich dostępu w jakikolwiek sposób, który zgodnie z uzasadnioną oceną UPS wpływa 
negatywnie na funkcjonowanie bądź działanie Materiałów UPS lub zakłóca możliwość dostępu do Systemów 
UPS lub Technologii UPS przez innych użytkowników.

(b) Konta w systemie. Niektóre Technologie UPS wymagają od Państwa założenia 
Konta w systemie i ustanowienia Elementów zabezpieczających, takich jak powiązane z kontem identyfikator 
logowania i hasło. Będą Państwo posługiwać się przydzielonym Kontem w systemie i Elementami 
zabezpieczającymi wyłącznie do uzyskania dostępu do Technologii UPS związanej z takim Kontem w systemie. 
Nie mają Państwo prawa uzyskiwać dostępu do Technologii UPS za pośrednictwem Konta w systemie i 
Elementów zabezpieczających przydzielonych jakiejkolwiek innej osobie. Nie wolno Państwu udostępniać 
swojego Konta w systemie ani ujawniać Elementów zabezpieczających jakiejkolwiek innej osobie. 
Przysługujące Państwu prawo dostępu do Technologii UPS powiązanej z tym Kontem w systemie lub 
Elementami zabezpieczającymi wygasa automatycznie w chwili zamknięcia lub usunięcia Państwa Konta w 
systemie lub Elementów zabezpieczających. BĘDĄ PAŃSTWO WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNI I 
ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, NA WŁASNY KOSZT, ZWOLNIĆ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I 
ZABEZPIECZYĆ STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W UPS ZA SZKODY PONIESIONE 
PRZEZ STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI w UPS ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO LUB 
POŚREDNIO Z WSZELKIM POSŁUGIWANIEM SIĘ I DOSTĘPEM DO TECHNOLOGII UPS I 
ZWIĄZANYMI Z NIĄ INFORMACJAMI PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ, KTÓRA UZYSKAŁA TAKI 
DOSTĘP, POSŁUGUJĄC SIĘ PAŃSTWA KONTEM W SYSTEMIE LUB ELEMENTAMI 
ZABEZPIECZAJĄCYMI, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKI DOSTĘP POŚREDNI LUB 
BEZPOŚREDNI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODBYŁ SIĘ ON ZA PAŃSTWA ZGODĄ. Przykładem 
Konta w systemie jest Państwa profil UPS na stronie UPS.com.

(c) Poleganie na Internecie. Przyjmują Państwo do wiadomości, że dostęp do 
Systemów UPS i Technologii UPS może być uzyskany przez Internet, który nie jest pod kontrolą UPSI. W 
związku z tym, przyjmują Państwo do wiadomości, że ani UPS ani UPSI nie ponosi odpowiedzialności ani 
odpowiedzialności materialnej, pośredniej ani bezpośredniej, za jakiekolwiek straty bądź szkody spowodowane 
lub rzekomo spowodowane przez Państwa nieodpowiednie lub nieprawidłowe posługiwanie się Internetem bądź 
niemożność uzyskania przez Państwa dostępu do SYSTEMÓW UPS I TECHNOLOGII UPS przy użyciu 
Internetu.

(d) Łącza do innych stron. Technologia UPS może zawierać łącza do Powiązanych 
Witryn. Dostęp do tych powiązanych witryn zapewniany jest wyłącznie dla Państwa wygody i nie oznacza, że 
Strony UPS w jakikolwiek sposób popierają treść takich Powiązanych Witryn. UPS nie stwierdza ani nie 
gwarantuje poprawności, dokładności, funkcjonowania ani jakości wszelkich treści, oprogramowania, usług ani 
aplikacji znajdujących się na takich Powiązanych Witrynach. Jeżeli decydują się Państwo wejść do Powiązanych 
Witryn, robią to Państwo na własne ryzyko. UPS nie odpowiada za dostępność Powiązanych Witryn. Ponadto 
Państwa korzystanie z Powiązanych Witryn podlega wszelkim właściwym przepisom, warunkom i zasadom ich 
użycia, w tym między innymi, polityce ochrony prywatności Powiązanej Witryny.

(e) Dostęp zdalny. Wszelki dostęp do Systemów UPS lub Technologii UPS przez 
zautomatyzowane urządzenia zapytujące, roboty lub narzędzia do powtarzalnego zbierania i ekstrakcji danych, 
procedury, skrypty i inne mechanizmy o podobnych funkcjach, które nie są same w sobie Technologią UPS 
licencjonowaną niniejszym do takich celów, jest surowo wzbroniony bez żadnych wyjątków.

(f) Wirusy. Zgadzają się Państwo nie dołączać, nie wprowadzać i nie ładować do 
Systemów UPS ani Technologii UPS żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb zegarowych ani 
innych procedur oprogramowania komputerowego, których celem jest (i) uszkadzanie, zakłócanie, 
przechwytywanie lub przejmowanie systemów UPS lub hostowanej Technologii UPS albo (ii) naruszanie praw 
własności intelektualnej UPSI lub innych stron.

(g) Inżynieria wsteczna. Nie będą Państwo odtwarzać ani podejmować prób 
wyodrębnienia kodu źródłowego z Oprogramowania, z wyjątkiem przypadków, gdy ograniczenie to jest 
wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo.



2.6 Gwarancja rzetelności informacji i upoważnienie.
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(a) Gwarancja. Oświadczają Państwo i zapewniają, że (i) są Państwo uprawnieni do 
ujawnienia informacji, które Państwo przekazują UPS zgodnie z niniejszą Umową, (ii) wszelkie informacje, 
które przekazują Państwo UPS na swój temat zgodnie z niniejszą Umową, są prawdziwe, dokładne, kompletne i 
aktualne oraz (iii) przekazali Państwo stosowne powiadomienie i – jeśli to konieczne na mocy obowiązującego 
prawa – uzyskali Państwo odpowiednią, dobrowolną, szczegółową, świadomą i wiążącą zgodę każdej osoby, 
której dane dotyczą, w związku z wszelkimi informacjami przekazywanymi przez Państwa firmie UPS, na 
przetwarzanie informacji, w tym na przekazywanie takich informacji na teren Stanów Zjednoczonych lub 
innych krajów lub terytoriów, których przepisy prawa mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony 
danych osobowych, jak przepisy kraju lub terytorium pochodzenia danej osoby. Potwierdzają Państwo i 
zgadzają się, że UPS nie będzie zobowiązane do weryfikacji lub kwestionowania ważności lub poprawności 
jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Państwa do UPS.

(b) Upoważnienie. Niniejszym upoważniają i wyznaczają Państwo firmę UPS i UPS 
Supply Chain Solutions, Inc. oraz jej Jednostki Stowarzyszone, następców prawnych i cesjonariuszy do 
współużywania danych, do których odnosi się przepis 19 C.F.R., Części 111 i 163, w tym wszystkich 
dokumentów, danych lub informacji związanych z Państwa działalnością gospodarczą, z UPSI UPSI, w tym 
między innymi UPS i UPS Supply Chain Solutions, Inc., mogą zatrudnić osobę trzecią do prowadzenia 
rutynowych i administracyjnych czynności handlowych (np. przygotowanie faktur, windykacja, bankowość, 
tworzenie obrazów danych i przechowywanie dokumentów) i niniejszym udzielają Państwo UPSI dobrowolnej, 
szczegółowej i świadomej zgody na ujawnianie dokumentów, w tym dokumentów związanych z Państwa 
działalnością, w celu wykonywania przez ich odbiorcę takich rutynowych i administracyjnych czynności 
handlowych. Przyjmują Państwo do wiadomości, iż zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług UPS Supply 
Chain Solutions, Inc. mają Państwo obowiązek i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie 
wszystkich dokumentów wymaganych w myśl przepisów celnych i innych przepisów Stanów Zjednoczonych, 
i że niniejsza Umowa nie nakłada na UPSI żadnego obowiązku, i UPSI nie przyjmuje na siebie zobowiązania do 
występowania w roli Państwa „archiwisty” lub „przedstawiciela do przechowywania danych archiwalnych”.

(c) Inżynieria wsteczna. Nie będą Państwo odtwarzać ani podejmować prób 
wyodrębnienia kodu źródłowego z Oprogramowania, z wyjątkiem przypadków, gdy ograniczenie to jest 
wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo.

(d) Posługiwanie się znakiem handlowym klienta. Niektóre hostowane Technologie UPS 
można modyfikować na własne potrzeby przez dodanie obrazu graficznego. Niniejszym udzielają Państwo UPS 
niewyłącznej, wolnej od tantiem, ogólnoświatowej licencji na czas obowiązywania niniejszej Umowy na 
posługiwanie się, powielanie, publikowanie, wykonywanie i ukazywanie nazwy Państwa firmy i/lub znaku 
handlowego, znaku firmy lub znaków usługowych, które przekażą Państwo UPS („Znak”) do użytku w ramach 
Technologii UPS, do której będą mieli dostęp Państwo, inni pracownicy Klienta i inni użytkownicy 
autoryzowani przez Państwo (jeżeli ma to zastosowanie), i do wydawania licencji pochodnych niezbędnych do 
osiągnięcia tego celu. Zgadzają się Państwo zapewnić Znak w formacie i rozmiarze określonym przez UPS. 
Oświadczają Państwo, iż mają Państwo wszystkie prawa do tego Znaku i jak również prawo do udzielenia 
licencji na ten Znak, jw.

2.7 Zestawienie adresów.

(a) Identyfikacja Przesyłek doręczanych. Jedna z Technologii UPS identyfikuje Przesyłki 
doręczane przez porównanie adresu odbiorcy z adresem podanym przez Państwo do użycia w usłudze 
zestawiania adresów lub w drodze zestawiania symbolu LID z przesyłką. Gwarantują Państwo, iż informacje 
adresowe podane przez Państwo są prawdziwe, kompletne i dokładne, i że będą Państwo możliwe szybko 
informować UPS o wszelkich zmianach informacji adresowych podanych przez Państwo, i że są Państwo 
upoważnieni do uzyskiwania Informacji związanych z paczkami doręczanymi przez UPSI na podany przez 
Państwa adres. Przyjmują Państwo do wiadomości i przyznają, że Technologia UPS (1) może nie identyfikować 
i nie zgłaszać wszystkich przesyłek przekazanych UPSI przeznaczonych do doręczenia na podany przez 
Państwa adres lub powiązanych z LID, (2) może identyfikować i zgłaszać przesyłki wprowadzone do UPSI, 
które nie są przeznaczone do doręczenia na podany przez Państwa adres lub nie są przeznaczone do doręczenia 
na wykorzystywany przez Państwa adres zestawiony z LID, i (3) może identyfikować i zgłaszać przesyłki 
wprowadzone przez Państwa do systemu UPSI do niestowarzyszonej strony trzeciej poprzez nieprawidłowe 
adresowanie, nieprawidłowe rozpoznanie adresu przez Technologię UPS lub nieprawidłowy LID powiązany z 
taką przesyłką. Przesyłki wzmiankowane w punktach (2) i (3) powyżej będą określane w dalszej części tego



 

 

 

   

dokumentu jako „Mylnie skierowane przesyłki doręczane”. Informacje dotyczące Mylnie skierowanych 
przesyłek doręczanych mogą zawierać elektroniczny obraz podpisu odbiorcy danej przesyłki. UPS PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKACH ROZMYŚLNEGO PRZEWINIENIA BĄDŹ 
RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA BĄDŹ SZKODY WYNIKAJĄCE Z 
UJAWNIENIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z NIEWŁAŚCIWIE DOSTARCZONYMI PRZESYŁKAMI.

(b) Informacje dotyczące Niewłaściwie Dostarczonych Przesyłek. Informacje 
otrzymywane przez Państwa za pośrednictwem Technologii UPS, dotyczące Niewłaściwie Dostarczonych 
Przesyłek, zwane są „Informacjami”. Po zidentyfikowaniu przez Państwa Informacji dotyczących Niewłaściwie 
Dostarczonych Przesyłek zgadzają się Państwo nie ujawniać jakimkolwiek Osobom i nie wykorzystywać tych 
Informacji w żadnym celu. Na własny koszt zwolnią Państwo z odpowiedzialności i zabezpieczą Strony 
zwolnione z odpowiedzialności w UPS z tytułu wszelkich Szkód poniesionych przez Strony zwolnione z 
odpowiedzialności w UPS, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek naruszenia przez 
Państwa postanowień zdania poprzedzającego.

2.8 Miary wydajności. Nie będą Państwo ujawniać ani publikować bez uprzedniej pisemnej zgody 
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UPS żadnych statystyk dotyczących wydajności ani możliwości związanych z wynikami jakichkolwiek testów 
referencyjnych przeprowadzanych w odniesieniu do Technologii UPS.

3 Wysyłki z użyciem Technologii UPS

3.1 Zastosowanie umów o usługach przewozowych. Przesyłki nadane w Technologii UPS w 

 

 

 

ramach konta UPS podlegają umowie o usługach przewozowych obowiązującej w danej chwili dla właściwego 
konta UPS. WSZYSTKIE PRZEKAZYWANE PRZESYŁKI, W TYM MIĘDZY INNYMI PRZESYŁKI 
NIEPODLEGAJĄCE UMOWIE O USŁUGACH PRZEWOZOWYCH, PODLEGAJĄ WARUNKOM 
I USTALENIOM ZAWARTYM W WARUNKACH USŁUG PRZEWOZU/OBSŁUGI UPS 
OBOWIĄZUJĄCYCH W CZASIE PRZESYŁKI. Nie mogą Państwo wykorzystywać Technologii UPS w celu 
oferowania usługi przewozu jako Usługodawca w imieniu klienta UPS będącego osobą trzecią, nie uzyskawszy 
wcześniej zgody UPS na działanie jako Usługodawca dla takiego klienta UPS. Wszystkie zamówienia na usługi 
złożone za pośrednictwem Technologii UPS mają charakter wiążący i ostateczny oraz podlegają 
postanowieniom umowy o usługach przewozowych obowiązującej dla tego rodzaju zamówień.

3.2 Szacunkowe opłaty za wysyłkę wynikające z Technologii UPS. Wszelkie opłaty za wysyłkę 

 
 

 

wynikające z Technologii UPS w czasie rejestracji stanowią szacunki. Opłaty rzeczywiste wskazano w 
obowiązujących Warunkach usług Przewozu/Obsługi UPS oraz wszelkich obowiązujących pisemnych 
uzgodnieniach z UPSI. Rzeczywiste opłaty za wysyłkę i szacunkowe opłaty wyświetlane w Technologii UPS w 
czasie rejestracji mogą się różnić. Niezależnie od opłat wskazywanych przez Technologię UPS w czasie 
rejestracji, znaczenie nadrzędne mają opłaty wskazane w obowiązujących Warunkach usług Przewozu/Obsługi 
UPS lub wszelkich obowiązujących pisemnych uzgodnieniach z UPSI.

3.3 Niekompletne informacje i opłaty dodatkowe. Jeżeli informacje przekazane przez Państwa na 
temat przesyłki rejestrowanej w Technologii UPS są niekompletne bądź niedokładne w jakikolwiek sposób, 
właściwa Strona UPS może, choć nie musi, uzupełnić bądź skorygować takie informacje w Państwa imieniu i 
odpowiednio zmienić opłatę. Zgadzają się Państwo na opłacenie wszelkich kosztów transportu, ceł, podatków, 
opłat dodatkowych, kar i grzywien nałożonych przez władze, opłat za przechowywanie i opłat celnych 
poniesionych wskutek niedopełnienia przez Państwa lub przez odbiorcę obowiązku dostarczenia odpowiedniej 
dokumentacji lub uzyskania odpowiedniej licencji czy zezwolenia, opłat przedpłaconych przez Strony UPS, 
kosztów postępowania sądowego poniesionych przez Strony UPS i wszelkich innych kosztów, które mogą być 
nałożone i poniesione w związku z przesyłkami zarejestrowanymi w Technologii UPS (zwanymi łącznie 
„Opłatami Dodatkowymi”). Jeżeli płatność za przesyłki zarejestrowane w Technologii UPS uiszczana jest kartą 
kredytową lub debetową, wyraźnie upoważniają Państwo Strony UPS do oszacowania i pobrania wszelkich 
opłat związanych z takimi przesyłkami, w tym między innymi Opłat Dodatkowych, poprzez obciążenie tej 
samej karty kredytowej lub debetowej. W przypadku innych opcji rozliczania, takich jak w szczególności opcje 
„Płatne przez stronę trzecią” [„third party billing”] albo płatności za tekst [Pay by Text], udostępnionych 
Państwu poprzez Technologię UPS, zgadzają się Państwo zagwarantować uiszczenie wszystkich opłat, w tym 
wszelkich Opłat Dodatkowych związanych z Państwa przesyłkami w wypadku nieuiszczenia takich opłat przez 
odbiorcę bądź stronę trzecią.

3.4 Dokonanie transakcji przewozu. Zgadzają się Państwo na obciążenie wybranej przez 
 Państwa metody płatności (np. karty płatniczej oraz Konta UPS) kwotą należności za zamówione Usługi



przewozowe, kiedy dokonają Państwo transakcji w Technologii UPS i uzyskają Państwo naklejkę do 
wydrukowania, niezależnie od tego, czy taka naklejka zostanie następnie faktycznie wydrukowana, naklejona na 
przesyłkę i przekazana UPSI.

3.5 Odbiór przesyłki. Zeskanowanie naklejki na nadanej Przesyłce przez Strony UPS stanowi 
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jedyny niepodważalny dowód, iż Strona UPS faktycznie odebrała Przesyłkę do przewozu zgodnie z tą naklejką.

3.6 Możliwości Międzynarodowej Bazy Wiedzy. Usługi UPS Shipping API, UPS.com Forms for 
Export, oprogramowanie UPS Worldship® oraz usługa TradeAbility zapewniają dostęp do informacji, które 
mogą być wykorzystywane w celu ułatwienia wysyłek transgranicznych („Możliwości IKB”). Przyjmują 
Państwo do wiadomości, że obowiązujące przepisy prawa, zasady i regulacje, w tym dotyczące importu i 
eksportu, podlegają zmianom i mogą nie być uwzględniane w ramach Możliwości IKB. Korzystanie z 
Możliwości IKB odbywa się na własne ryzyko, a Możliwości IKB mogą ulec zmianie lub aktualizacji bez 
uprzedzenia. Sugestie zawarte w Możliwościach IKB (np. klasyfikacje taryfowe lub związane z nimi cła, 
podatki lub opłaty) nie stanowią porady prawnej dla Państwa ani żadnej innej osoby. W celu dokonania 
odprawy celnej Państwa przesyłki międzynarodowej może być wymagana dodatkowa dokumentacja, która nie 
została dostarczona przez Możliwości IKB. Wszelkie szacunki opłat mogą być wykorzystywane wyłącznie w 
celach informacyjnych. UPS nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek informacji (np. klasyfikacji taryfowej) 
lub szacunkowych opłat (np. ceł i podatków) dostarczanych przez Możliwości IKB. UPS w żadnym wypadku 
nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej wobec jakiejkolwiek osoby fizycznej ani prawnej za 
jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, przypadkowe lub inne szkody w myśl jakiejkolwiek teorii 
prawa, za jakiekolwiek błędy informacji, formularzy i funkcji Możliwości IKB, nawet jeżeli powiadomią 
Państwo UPS o możliwości wystąpienia takich szkód. UPS WYRAŹNIE UCHYLA WSZELKIE RĘKOJMIE, 
W TYM MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANE RĘKOJMIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I 
PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI IKB.

4 Warunki Umowy, które pozostaną w mocy po jej wygaśnięciu.

Niezależnie od rozwiązania niniejszej Umowy z dowolnego powodu poniższe punkty niniejszych 
Informacjom i zasadom ogólnego użycia pozostaną w mocy po rozwiązaniu Umowy: Punkty 1.1 - 1.2, 1.4(b) 
(czwarte zdanie), 2.1 (ostatnie zdanie), 2.2 (ostatnie zdanie), 2.3(a), 2.5(b) (piąte zdanie), 2.7(a) (ostatnie 
zdanie), oraz 3.6 (dwa ostatnie zdania).



 

  

ZAŁĄCZNIK A

DEFINICJE 

W niniejszych Informacjach i ogólnych zasadach użycia zastosowano następujące zdefiniowane pojęcia.  

Administrator ma znaczenie nadane w pkt. 2.4(a) niniejszych Informacji i ogólnych zasad użycia. 
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Informacje 3PL to informacje, które otrzymują Państwo, realizując Cele 3PL.

Cele 3PL to użycie przez Klienta w ramach jego działalności polegającej na świadczeniu zewnętrznych usług 
 

 
logistycznych na rzecz klienta usług przewozowych UPS do Przesyłek 3PL. Dla jasności, Cele 3PL nie 
obejmują odsprzedaży, dystrybucji ani redystrybucji Technologii UPS na rzecz osób trzecich.

Przesyłka 3PL oznacza w przypadku Klientów UPS Usług 3PL, przesyłki zarejestrowane i nadane (i) do UPSI 

 

(A) przez Klienta na rzecz Klientów UPS Usług 3PL oraz (B) przez dostawcę Klientów UPS Usług 3PL lub 
klienta Klientów UPS Usług 3PL na polecenie Klienta, w obu powyższych przypadkach, nadanych do UPSI z 
Kont UPS przypisanych Klientom UPS Usług 3PL, oraz (ii) do UPSI, które mają być dostarczone Klientowi na 
rzecz Klientów UPS Usług 3PL.

Witryny połączone oznacza witryny internetowe stron trzecich i zasoby połączone poprzez umieszczenie URL 
w witrynach internetowych UPS lub Technologii UPS.

Informacje usługodawcy oznaczają informacje, które otrzymali Państwo, działając w charakterze 
Usługodawcy.

Klient/Klienci UPS Usług 3PL oznacza klienta usług przewozowych UPS, który otrzymuje zewnętrzne usługi 
logistyczne od Klienta.
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