WARUNKI UCZESTNICTWA WŁAŚCICIELI MAREK W USŁUDZE GS1 CLOUD

Niniejsze Warunki Uczestnictwa Właścicieli Marek w Usłudze GS1 Cloud (“Warunki
Uczestnictwa”) zostają zawarte przez GS1 a podmiot określony w dalszej części
jako Właściciel Marki, wyrażający zgodę na postanowienia niniejszych Warunków
Uczestnictwa w dowolny z poniższych sposobów: na piśmie, akceptując publikację
Danych Właściciela Marki w usłudze GS1 Cloud jako odbiorca w sieci GDSN, stosując
metodę kliknij by zaakceptować, poprzez odniesienie do niniejszych Warunków
Uczestnictwa w innej umowie lub w inny sposób.
1. Definicje. Użyte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa terminy pisane wielką
literą mają następujące brzmienie:
a) „Podmiot Powiązany” oznacza, w odniesieniu do konkretnej osoby, dowolny
podmiot, w sposób bezpośredni lub pośredni, kontrolujący, kontrolowany lub
pozostający pod wspólną kontrolą takiej osoby.
b) „Właściciel Marki” oznacza producenta, sprzedawcę detalicznego posługującego
się marką własną lub Desygnariusza dostarczającego Dane Właściciela Marki do GS1
Cloud.
c) „Dane Właściciela Marki” oznacza dane o produkcie wyrażone w postaci
atrybutów danych (czy to w formie tekstu, obrazu lub innej) w posiadaniu lub
licencjonowane na rzecz Właściciela Marki i dostarczone przez Dostawcę Informacji
do GS1 w celu publikacji i rozpowszechniania z wykorzystaniem GS1 Cloud. W
kontekście GS1 Cloud, Dane Właściciela Marki należy uznawać za „zaufane” lub
„autentyczne” jeśli dane takie pochodzą (bezpośrednio lub pośrednio od
Desygnariusza) od producenta lub sprzedawcy detalicznego posiadającego produkty
pod marką własną.
d) „Odbiorca Danych” oznacza stronę wyświetlającą i/lub korzystającą z Danych
Właściciela Marki, w lub za pomocą GS1 Cloud, pod warunkiem zaakceptowania
Warunków Użytkowania GS1 Cloud.
e) „Źródło Danych” oznacza stronę (Organizację Członkowską GS1, pulę danych,
itd.), która zawarła umowę z GS1 lub Podmiotem Stowarzyszonym GS1, zgodnie z
którą strona taka okresowo dostarcza Dane Właściciela Marki zebrane w innej,
obsługiwanej przez siebie usłudze lub bazie danych do GS1 Cloud.
f) „Desygnariusz” oznacza stronę upoważnioną przez producenta lub sprzedawcę
detalicznego posiadającego produkty pod marką własną do tworzenia, utrzymywania,
zarządzania i/lub dostarczania Danych Właściciela Marki swojego pryncypała (w tym,
między innymi, dystrybutora lub dostawcy treści ), przy czym rozumie się, że strona
taka musi być w stanie wykazać posiadane upoważnienia do dostarczania Danych

Właściciela Marki do GS1 Cloud oraz udzielania określonej w Części 3 licencji w każdej
chwili i na pierwsze żądanie GS1.
g) „GDSN” oznacza Globalną Sieć Synchronizacji danych, Global Data
Synchronisation Network, czyli sieć interoperacyjnych puli danych oraz rejestr GS1
Global Registry™ umożliwiający synchronizację danych zgodnie z standardami GS1
System.
h) „GS1” oznacza GS1 AISBL, międzynarodową organizację non-profit zawiązaną
zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą pod adresem Avenue Louise 326, 1050
Bruksela, Belgia, (RPM Bruksela: 419.640.608).
i) „GS1 Cloud” oznacza platformę, wraz z wyposażeniem, systemami,
oprogramowaniem i procesami niezbędnymi do jej działania, okresowo obsługiwaną
przez GS1 lub dowolny z jej Podmiotów Powiązanych w celu świadczenia Usługi.
j) „Warunki Użytkowania GS1 Cloud” oznaczają warunki dotyczące przeglądania
i/lub wykorzystywania przez Odbiorcę Danych Właściciela Marki udostępnionych
Odbiorcy Danych w usłudze GS1 Cloud, dostępne na Stronie Internetowej i okresowo
aktualizowane.
k) „Organizacja Członkowska GS1” oznacza organizację członkowską GS1; termin
ten zwyczajowo odnosi się do GS1.
l) „Standardy GS1 System” oznacza zintegrowany, globalny system standardów
umożliwiających dokładną identyfikację i komunikację informacji o produktach,
aktywach, usługach i lokalizacjach.
m) „Dostawca Informacji” oznacza osobę lub podmiot faktycznie wgrywający Dane
Właściciela Marki do GS1 Cloud, w tym, między innymi, Właściciela Marki lub Źródło
Danych.
n) „Metadane” oznacza wszelkie dane przechwycone w trakcie wykorzystywania
przez Odbiorców Danych usługi GS1 Cloud, w tym statystyk odzwierciedlających lub
opartych o interakcje zachodzące pomiędzy Odbiorcami Danych a GS1 Cloud, a
informacjami przekazanymi przez Odbiorców Danych podczas korzystania z GS1
Cloud, jak np. informacje wprowadzane przez Odbiorców Danych do interfejsu
powiązanego z GS1 Cloud.
o) „Procedura Zgłaszania i Usuwania” oznacza „Politykę GS1 Cloud dot. Procedury
Zgłaszania i Usuwania” opublikowaną na Stronie Internetowej i okresowo
aktualizowanej.
p) „Strona” oznacza Właściciela Marki lub GS1.
q) „Polityki” oznacza przyjęte, wdrożone i/lub modyfikowane okresowo przez GS1
polityki regulujące GS1 Cloud i udostępnione na Stronie Internetowej, w tym Politykę
Prywatności i Procedurę Zgłaszania i Usuwania.
r) „Polityka Prywatności” oznacza opublikowaną na Stronie Internetowej „Politykę
Prywatności GS1 Cloud”.
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s) „Usługa” ma znaczenie podane w Części 2 powyżej.
t) „Strona Internetowe” oznacza część strony internetowej zaprojektowanej,
będącej własnością i kontrolowanej przez GS1, na której oferowana jest Usługa
(www.gs1.org/gs1-cloud).
2. Usługa. GS1 Cloud to platforma, dzięki której GS1 i Organizacje Członkowskie
GS1 świadczą globalną usługę umożliwiającą Właścicielom Marek dzielenie się
zaufanymi informacjami o swoich produktach z Odbiorcami Danych i pozwalającą
Odbiorcom Danych przeglądać i/lub korzystać z Danych Właściciela Marki („Usługa”).
GS1 zobowiązuje się świadczyć Usługę z właściwą biegłością i starannością oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami prawnymi. GS1 nie oświadcza
ani nie gwarantuje, że Usługa będzie wolna od błędów lub przerw. GS1 może
okresowo wprowadzać modyfikacje Usługi i/lub GS1 Cloud, w zakresie projektu,
funkcjonalności lub wyglądu, lub zaprzestać jej świadczenia.
3. Udzielenie Licencji. Zgodnie z warunkami niniejszych Warunków Uczestnictwa
Właściciel Marki udziela niniejszym GS1, a GS1 niniejszym przyjmuje udzielenie
niewyłącznego, globalnego, nieprzenoszalnego (chyba, że postanowienia zawarte w
niniejszym dokumencie mówią wyraźnie inaczej) i bezpłatnego prawa i licencji (wraz
z prawem do udzielania sublicencji Odbiorcom Danych zgodnie z postanowieniami
Warunków Użytkowania GS1 Cloud) na użytkowanie Danych Właściciela Marki dla
wszelkich celów związanych z GS1 Cloud i Usługą.
4. Obowiązki Właściciela Marki.
a) Właściciel Marki deklaruje, oświadcza i gwarantuje, że nie będzie udostępniał w
GS1 Cloud Danych Właściciela Marki, które:
(i) nie są autentyczne;
(ii) naruszają prawa do prywatności, prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub
inne prawa własności intelektualnej dowolnych osób trzecich lub naruszą jakiekolwiek
mające zastosowanie przepisy lub uregulowania prawne;
(iii) nie spełniają wymagań odpowiednich Standardów GS1 System lub naruszą
odpowiednie Polityki;
(iv) zawierają lub wprowadzają wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne
złośliwe lub technologicznie szkodliwe materiały;
(v) ograniczają, blokują lub zakłócają korzystanie z GS1 Cloud przez inne strony; lub
(vi) nakładają na GS1 i/ lub GS1 Cloud całość lub część zobowiązań licencyjnych
powiązanych z dowolnego rodzaju oprogramowaniem typu open source.
b) Właściciel Marki zobowiązuje się nie dekompilować, dokonywać inżynierii
wstecznej, zmieniać lub w dowolny sposób ingerować w całość lub część GS1 Cloud
lub dowolnej strony internetowej lub dowolnego, zawartego tam oprogramowania,
ani zlecać, zezwalać lub pomagać jakiejkolwiek osobie, w sposób bezpośredni lub
pośredni, w wykonywaniu powyższych działań.
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5. Jakość Danych Właściciela Marki.
a) Właściciel Marki zobowiązuje się podejmować uzasadnione wysiłki w celu:
(i) dostarczenia Danych Właściciela Marki o najlepszej możliwej do uzyskania przez
siebie w nieprzerwany sposób jakości, i
(ii) informować GS1 bezzwłocznie po uzyskaniu wiedzy o jakichkolwiek
niedokładnościach lub innych problemach jakościowych dotyczących Danych
Właściciela Marki opublikowanych lub rozpowszechnianych przez GS1 Cloud.
b) GS1 Cloud może, ale nie jest zobowiązana, monitorować i weryfikować, czy Dane
Właściciela Marki dostarczone do lub opublikowane w GS1 Cloud spełniają
postanowienia Warunków Uczestnictwa. Jeśli GS1 podejrzewa lub wierzy, według
własnego uznania, że pewne Dane Właściciela Marki są dostarczane do lub
publikowane w GS1 Cloud z naruszeniem niniejszych Warunków Uczestnictwa, GS1
może według własnego uznania podjąć odpowiednie działania (w tym, między innymi,
czasowo zawiesić dostępność lub całkowicie usunąć wspomniane Dane Właściciela
marki z GS1 Cloud). Wykonując swoje wynikające z niniejszej Części prawa, GS1
zobowiązuje się podejmować uzasadnione starania w celu przestrzegania Procedury
Zgłaszania i Usuwania.
c) GS1 może, ale nie jest zobowiązana, dzielić się z Właścicielem Marki informacjami
w postaci zautomatyzowanych raportów dotyczących podstawowych kontroli jakości
danych stosowanych w GS1 Cloud. Właściciela Marki przyjmuje do wiadomości, że
raporty te dostarczane są niezobowiązująco, i że używa ich na własną
odpowiedzialność.
6. Wypowiedzenie.
a) Bez uszczerbku dla pozostałych uzgodnień pomiędzy Właścicielem Marki a Źródłem
Danych, każda ze Stron może wypowiedzieć uczestnictwo Właściciela Marki w GS1
Cloud (i) ze skutkiem natychmiastowym, jeśli druga Strona naruszy dowolne istotne
postanowienie niniejszych Warunków Uczestnictwa i nie naprawi takiego naruszenia
w terminie 15 dni od otrzymania od drugiej Strony powiadomienia o takim
naruszeniu, (ii) jeśli dowolna ze Stron dokona wszczęcia postępowania
upadłościowego lub likwidacyjnego (w którym to wypadku powiadomienie nie będzie
wymagane), oraz (iii) w dowolnym momencie i z dowolnego powodu za
trzydziestodniowym (30 dni) pisemnym powiadomieniem dla drugiej Strony. GS1
zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia uczestnictwa Właściciela Marki w
GS1 Cloud, jeśli Właściciel Marki narusza umowę zawartą z Organizacją Członkowską
GS1. GS1 zobowiązuje się powiadomić Właściciela Marki o każdym wypowiedzeniu,
jednak nie będzie ponosić wobec niego żadnej odpowiedzialności, jeśli takiego
powiadomienia nie wystosuje. W celu uniknięcia wątpliwości, wypowiedzenie
uczestnictwa Właściciela marki w GS1 Cloud nie będzie mieć wpływu na ewentualne
pozostałe umowy zawarte przez Właściciela Marki i GS1 lub jej Podmiotami
Powiązanymi w odniesieniu do GDSN.
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b) Po wypowiedzeniu uczestnictwa Właściciela Marki w GS1 Cloud: (i) ustaną
wynikające z niniejszych Warunków Uczestnictwa prawa Właściciela Marki do
uzyskiwania dostępu i korzystania z GS1 Cloud; (ii) wszystkie Dane Właściciela Marki
w GS1 Cloud przestaną być dostępne dla Odbiorców Danych, jednak GS1 może
zachować dowolne Dane Właściciela Marki w celach ewidencyjnych i w celu
wprowadzenia i publikacji w postaci Metadanych; oraz (iii) wszelkie Dane Właściciela
Marki współdzielone z każdym Odbiorcą Danych mogą być nadal używane przez
takiego Odbiorcę Danych zgodnie z Warunkami Użytkowania GS1 Cloud, a GS1 w
żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działania Odbiorców Danych lub
ich zaniechanie. Postanowienia Punktów 1, 4 b), 5 b), 9, 10, 11, 12, 15 i 19 będą
obowiązywać również po wypowiedzeniu.
7. Dalsze Gwarancje Właściciela Marki. Właściciel Marki deklaruje, oświadcza i
gwarantuje, (i) że niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią ważne i prawnie wiążące
Właściciela Marki zobowiązania, egzekwowalne wobec niego zgodnie z zawartymi tu
postanowieniami, (ii) że jest w pełni uprawniony i upoważniony do udzielania licencji
zgodnie z postanowieniami Punktu 3 i do wykonywania spoczywających na nim i
określonych w niniejszym dokumencie zobowiązań i (iii) że wykorzystanie Danych
Właściciela Marki przez GS1 i/lub Odbiorców Danych (w drugim wypadku zgodnie z
Warunkami Użytkowania GS1 Cloud) nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw
autorskich, znaków towarowych, patentów, praw do baz danych lub innych praw
własności intelektualnej dowolnej strony trzeciej, ani nie spowoduje naruszenia
odpowiednich przepisów i uregulowań prawnych.
8. Gwarancje udzielane przez GS1. GS1 deklaruje, oświadcza i gwarantuje, (i) że
niniejsze Warunki Uczestnictwa są egzekwowalne wobec niej zgodnie z zawartymi tu
postanowieniami i (ii) że GS1 nie będzie używać Danych Właściciela Marki dla innych
celów, niż związanych z GS1 Cloud i Usługą.
9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. WŁAŚCICIEL
MARKI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE W NAJPEŁNIEJSZYM WYMIARZE
DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA, ANI GS1, ANI ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
GS1 NIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB
DOROZUMIANYCH (ZA WYJĄTKIEM OKREŚLONYCH W PUNKCIE 8 POWYŻEJ), CO DO
ŻADNYCH KWESTII, W TYM GS1 CLOUD, JAKICHKOLWIEK DANYCH WŁAŚCICIELA
MARKI PUBLIKOWANYCH LUB ROZPOWSZECHNIANYCH PRZEZ GS1 CLOUD, ORAZ
JAKICHKOLWIEK RAPORTÓW, DANYCH LUB INFORMACJI DOSTARCZANYCH
WŁAŚCICIELOWI MARKI PRZEZ GS1. WSZELKIE TAKIE OŚWIADCZENIA LUB
GWARANCJE SĄ NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYŁĄCZONE. NIE OGRANICZAJĄC
OGÓLNEGO CHARAKTERU POPRZEDNIEGO ZDANIA, GS1 NIE OŚWIADCZA, ANI NIE
GWARANTUJE, ŻE GS1 CLOUD BĘDZIE DOSTĘPNA W LUB PRZEZ OKREŚLONY CZAS,
LUB ŻE BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW LUB PRZERW W DZIAŁANIU.
10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW
NARUSZENIA PUNKTU 8 POWYŻEJ, W NAJPEŁNIEJSZYM WYMIARZE DOZWOLONYM
PRZEPISAMI PRAWA, ANI GS1, ANI ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE NIE BĘDĄ
WZGLĘDEM
WŁAŚCICIELA
MARKI
PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA
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JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB SKUTKI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY FAKTYCZNE,
BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB SANKCYJNE, NAWET
JEŚLI POINFORMOWANO JE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, BEZ
WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA WYNIKA (I) Z NARUSZENIA
POSTANOWIEŃ UMOWNYCH, (II) NARUSZENIA GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB,
(III) KORZYSTANIA Z GS1 CLOUD I/LUB DANYCH WŁAŚCICIELA MARKI
PRZEZWŁAŚCICIELA MARKI LUB ODBIORCĘ DANYCH, (IV) NIEUDZIELENIA LUB
ODMOWY UDZIELENIA PRZEZ GS1 DOSTĘPU DO GS1 CLOUD LUB (V) NARUSZENIA
PRZEZ WYBRANE ŹRÓDŁA DANYCH WŁAŚCICIELA MARKI, DOSTAWCĘ INFORMACJI
I/LUB ODBIORCĘ DANYCH DOWOLNYCH Z ICHZOBOWIĄZAŃ WOBEC GS1.
11. Wyłączenie odpowiedzialności. Właściciel Marki zobowiązuje się w pełni
zwolnić z odpowiedzialności, zabezpieczyć i chronić GS1, jej Podmioty Powiązane, jak
również wszelkie Organizacje Członkowskie oraz, dla każdego z wyżej wymienionych
podmiotów, ich dyrektorów, członków wyższego kierownictwa, pracowników i
przedstawicieli
przed
jakimikolwiek
roszczeniami,
działaniami,
szkodami,
odpowiedzialnością, zobowiązaniami, stratami, postępowaniami układowymi,
orzeczeniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami zastępstwa
procesowego), wnoszonymi przez jakichkolwiek konsumentów, agencje rządowe lub
strony trzecie, a które wynikają lub są związane z (i) zarzutami, że Dane Właściciela
Marki są uszkodzone, niewłaściwe, niedokładne, obarczone błędem, przestarzałe lub
w dowolny sposób wprowadzają w błąd; (ii) zarzutami, że wykorzystanie, publikacja
lub rozpowszechnianie Danych Właściciela Marki narusza patenty, prawa autorskie,
znaki towarowe, prawa do bazy danych lub inne prawa własności intelektualnej; (iii)
naruszeniem lub rzekomym naruszeniem przez Właściciela Marki niniejszych
Warunków Uczestnictwa lub odpowiednich przepisów lub uregulowań prawnych; (iv)
zarzutami, że Dane Właściciela Marki zostały udostępnione w GS1 Cloud przez
Właściciela Marki z naruszeniem postanowień Punktu 4 a) lub Punktu 7 i/lub (v)
przypadkami polegania na Danych Właściciela Marki. Bez uszczerbku dla powyższego,
GS1 zachowuje prawo do obrony i kontroli procesu rozpatrywania roszczeń według
własnego uznania, jak również prawo do polubownego zaspokojenia roszczeń.
12. Własność intelektualna. Jeśli postanowienia niniejszych Warunków
Uczestnictwa nie stanowią wyraźnie inaczej, Właściciel marki przyjmuje do
wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony Internetowej, GS1
Cloud, Usługi oraz Metadanych są własnością GS1 lub jej licencjodawców.
13. Poprawki. Właściciel Marki przyjmuje do wiadomości, że GS1 zastrzega sobie
prawo do okresowego wprowadzania poprawek do niniejszych Warunków
Uczestnictwa. GS1 przyjmuje do wiadomości, że Warunki Uczestnictwa z
wprowadzonymi poprawkami muszą być udostępniane Właścicielowi Marki
(bezpośrednio lub pośrednio przez wybrane przez niego Źródło Danych GS1) co
najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed datą ich wejścia w życie i zaczną one
obowiązywać Właściciela Marki w dniu ich wejścia w życie.
14. Prywatność. GS1 zobowiązuje się traktować wszelkie dane osobowe zgodnie z
opublikowaną na Stronie Internetowej Polityką Prywatności.
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15.
Powiadomienia.
Wszelkie
powiadomienia
wymagane
zgodnie
z
postanowieniami niniejszych Warunków Uczestnictwa muszą być dostarczone drugiej
Stronie w formie pisemnej (np. emailem) na adres siedziby, do głównego miejsca
prowadzenia działalności lub na adres podany na jej stronie internetowej lub adres
(email) podany podczas rejestracji dla potrzeb korzystania z Usługi.
16. Podzielność. W przypadku uznania dowolnego postanowienia niniejszych
Warunków
Uczestnictwa
za
nieobowiązujące,
nieważne,
niemożliwe
do
wyegzekwowania lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia będą
obowiązywać w pełni i w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
17. Odstąpienie od wykonania prawa. Nieskorzystanie przez GS1 z prawa
przysługującego jej na mocy niniejszych Warunków Uczestnictwa nie może zostać
uznane za zrzeczenie się tego prawa. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw wynikających
z niniejszych Warunków Uczestnictwa musi zostać wykonane pisemnie i opatrzone
podpisem GS1, aby zachowało skuteczność.
18. Cesja. Właściciel Marki nie może, w całości lub części, cedować swoich praw i
obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Uczestnictwa bez uprzedniej
pisemnej zgody GS1. GS1 może cedować na Podmiot Powiązany swoje prawa i
obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Uczestnictwa bez zgody Właściciela
Marki. GS1 jest zobowiązana powiadomić pisemnie Właściciela Marki o każdym
przypadku cesji.
19. Właściwość sądu. Niniejsze Warunki Uczestnictwa są regulowane i
interpretowane zgodnie z prawem Belgii, bez względu na konflikty przepisów prawa.
Dodatkowo, każda ze Stron zgadza się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów w
Brukseli, Belgia, dla potrzeb wszelkich pozwów, powództw lub postępowań
wynikających z lub związanych z Warunkami Uczestnictwa. Bez uszczerbku dla
powyższych postanowień, przyjmują Państwo do wiadomości, że GS1 będzie mieć
prawo występowania o wydanie nakazu sądowego (lub równoważnego typu pilnego
orzeczenia sądu) w dowolnej jurysdykcji.
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