
Warunki korzystania z udostępnianego oprogramowania 

 

 

I. Definicje: 

Oprogramowanie – program komputerowy, do którego prawa autorskie posiada Empik S.A., 

umożliwiający kompleksową, zautomatyzowaną obsługę procesów aktualizacji oferty oraz realizacji 

zamówień, w celu wykonania w ramach świadczenia usług przez Empik S.A., pobierany i instalowany 

przez Klienta po uprzednim wyrażeniu zgody na niniejsze Warunki korzystania z Oprogramowania. 

 

Empik - Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 00-017), przy ul. Marszałkowska 104/122, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000063678, 

NIP: 5260207427 

Klient - podmiot, który zawarł umowę z Empik S.A i posiada aktywne konto użytkownika w ramach 

platformy marketplace dostępnej pod adresem: https://www.empik.com/marketplace-wniosek 

 

 

II. Zasady korzystania: 

Oprogramowanie udostępniane jest przez Empik wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi dostępu 

do usług świadczonych przez Empik na rzecz Klienta. 

Z Oprogramowania może korzystać wyłącznie Klient, w celu dostępu do usług świadczonych przez 

Empik w ramach zawartej z Klientem umowy. 

Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej związane z Oprogramowaniem należą do 

Empik. Niniejsze Warunki korzystania z Oprogramowania nie przyznają żadnego prawa ani tytułu 

własności do Oprogramowania i nie mogą być rozumiane jako sprzedaż jakichkolwiek praw do 

Oprogramowania. 

W odniesieniu do Oprogramowania Klient nie jest uprawniony do: tłumaczenia, przystosowywania, 

zmiany lub modyfikacji, ingerencji w kod źródłowy, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub 

udostępniania w jakiejkolwiek formie lub zakresie, jak również w sposób sprzeczny z jej 

właściwościami funkcjonalnymi, przeznaczeniem lub niniejszymi warunkami korzystania. 

Klient może pozyskać Oprogramowania korzystając wyłącznie z następujących źródeł: 

Przedstawiciel handlowy Empik; 

Serwer udostępniony przez dział wsparcia Empik; 

Strona https://www.empik.com; 

Poczta elektroniczna pracownika Empik; 

Inny sposób przekazania wtyczki przez pracownika Empik. 



Pozyskanie przez Klienta Oprogramowania z innego źródła, niż wskazane w ust. 5 powyżej, jest 

niedozwolone, a Empik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za taką wersję oprogramowania i 

szkody mogące powstać w wyniku jej użytkowania przez Klienta. 

 

III. Odpowiedzialność 

Przed pobraniem i instalacją Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami technicznymi, 

wymaganymi w celu należytego funkcjonowania Oprogramowania. 

W związku z korzystaniem przez Klienta z Oprogramowania, w każdym wypadku odpowiedzialność 

Empik jest wyłączona w zakresie rękojmi, a Empik nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści, 

umów, danych, wartości przedsiębiorstwa, przychodów czy zysków ani żadne straty, w tym za 

wydatki czy szkody szczególne, pośrednie, przypadkowe lub karne związane z Oprogramowaniem i 

korzystaniem z niego. 

Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Empik, jej 

licencjodawcom, partnerom, dostawcom usług powiązanych oraz podwykonawcom, innym 

użytkownikom Oprogramowania lub osobom fizycznym i prawnym w wyniku naruszenia niniejszych 

Warunków korzystania z Oprogramowania. 

Klient wyraźnie przyznaje, że korzysta z Oprogramowania na własne ryzyko. W najszerszym zakresie,, 

dozwolonym przez obowiązujące prawo, Oprogramowanie jest dostarczone „tak jak jest” oraz w 

„miarę dostępności”. Empik, jej partnerzy oraz dostawcy usług powiązanych, wyłączają jakiekolwiek 

gwarancje, warunki, rękojmię, wyrażone wyraźnie lub w sposób dorozumiany, ustawowy lub na innej 

zasadzie, odnoszące się do (a) zgodności, dokładności, aktualności, kompletności, wiarygodności i 

bezpieczeństwa (b) przydatności produktu do określonego celu (c) domniemanych gwarancji tytułu i 

braku naruszeń; (d) wartości rynkowej produktu; oraz (e) zadowolenia użytkownika/Klienta. Nadto, 

Empik nie gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad, przerw w dostępności lub błędów, że błędy 

będą poprawione, a produkt będzie wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Klient 

przyjmuje wszelką odpowiedzialność za wybór Oprogramowania do konkretnych celów oraz za 

instalację, użytkowanie i rezultaty, otrzymane za pośrednictwem Oprogramowania. 

 

IV. Zmiany zasad korzystania i Oprogramowania 

Empik zastrzega sobie, według własnego uznania, prawo do zmiany, aktualizacji, modyfikacji, dodania 

lub usunięcia niektórych lub wszystkich postanowień niniejszych Warunków korzystania z 

Oprogramowania, z przyczyn związanych z bezpieczeństwem, prawem, najlepszą praktyką lub 

polityką Empik. Zmiany takie będą skuteczne po umieszczeniu aktualnej treści Warunków korzystania 

z Oprogramowania na stronie www.Empik.com Klient powinien sprawdzać regularnie ww. witrynę 

internetową, aby dowiedzieć się o zmianach. W przypadku gdy Klient nie akceptuje zmian w 

niniejszych Warunków korzystania z Oprogramowania, wtedy Klient zobowiązany jest do 

niezwłocznego odinstalowania Oprogramowania, co jednak pozostaje bez wpływu na obowiązywanie 

umów zawartych przez Klienta z Empik. Dalsze korzystanie z Oprogramowania po wprowadzeniu 

jakiejkolwiek zmiany do niniejszych Warunków korzystania z Oprogramowania oznacza, że Klient w 

pełni i nieodwołalnie akceptuje wszelkie wprowadzone zmiany. 

Empik może modyfikować Oprogramowanie z dowolnych przyczyn lub bez określonych przyczyn, w 

dowolnym czasie według własnego uznania, w szczególności z powodów technicznych, takich jak 



aktualizacje, działania konserwacyjne i/lub kasowanie, w celu ulepszenia i/lub optymalizacji 

Oprogramowania. Klient akceptuje fakt, że Oprogramowanie może automatycznie instalować lub 

pobierać modyfikacje. Klient akceptuje fakt, że Empik może zaprzestać wspierania poprzednich wersji 

Oprogramowania po udostępnieniu jej aktualnej wersji. 

 

V. Postanowienia końcowe 

Przez pobranie i instalację Oprogramowania Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych 

Warunków korzystania z Oprogramowania. 


