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Wstęp. Niniejsza umowa licencyjna (dalej: „Licencja”) określa zasady i warunki 
korzystania z oprogramowania Ziuum, które jest programem komputerowym w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Artykuł 
1. Definicje Licencjodawca - spółka CR Media Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie (01-171) przy ul. Młynarskiej 42 wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
– Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127840, Regon: 
011832048, (dalej: „CR MEDIA”), której przysługują wyłączne prawa autorskie 
do Programu, z zastrzeżeniem oprogramowania obcego udostępnianego w 
Programie, do którego prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Użytkownik 
- osoba fizyczna lub prawna, która zaakceptowała warunki Licencji potwierdzając 
to pobraniem a następnie zainstalowaniem Programu oraz posiadająca Konto. 
Oprogramowanie Ziuum (zwany dalej: „Programem”) - komunikator 
internetowy, umożliwiający bezpośrednią komunikację rozpowszechniany przez 
Licencjodawcę na zasadach oprogramowania freeware, tj. Użytkownik korzysta 
z Programu w niezmienionej postaci wykonywalnej, bez jakichkolwiek opłat pod 
warunkiem przestrzegania postanowień niniejszej Licencji. Program zawiera 
również oprogramowanie stworzone przez podmioty inne niż CR MEDIA, 
udostępniane bezpośrednio Użytkownikowi przez CR MEDIA. Konto - unikatowa  
nazwa użytkownika wraz z hasłem identyfikująca Użytkownika w systemie 
Ziuum, przypisywana Użytkownikowi w chwili rejestracji. Inżynieria wsteczna- 
to proces badania produktu (urządzenia, programu komputerowego) w celu 
ustalenia jak on dokładnie działa, a także w jaki sposób i jakim kosztem został 
wykonany. Zazwyczaj prowadzona w celu zdobycia informacji niezbędnych do 
skonstruowania odpowiednika programu komputerowego czy urządzenia. 
Dekompilacja- przekształcanie kodu maszynowego na kod języka wyższego 
poziomu czyli typu języka programowania, którego składnia i słowa kluczowe 
mają maksymalnie ułatwić rozumienie kodu programu dla człowieka, tym samym 
zwiększając poziom abstrakcji i dystansując się od sprzętowych niuansów. Kod 
napisany w języku wysokiego poziomu nie jest bezpośrednio „zrozumiały” dla 
komputera. Deasemblacja- tłumaczenie kodu maszynowego na kod źródłowy w 
języku asemblera. Dezasemblacją lub deasemblacją nazywa się sam proces 
generowania kodu. Regulamin - regulamin korzystania z Programu dostępny na 
witrynie internetowej: http://www.pino.pl/static/ziuum/docs/regulamin_uslug_
telekomunikacyjnych_Ziuum.pdf. Prawa własności intelektualnej 
Komunikatora Ziuum - wszelkie prawa własności intelektualnej chronione 
zarówno prawem polskim, jak i umowami międzynarodowymi na wszelkich 
znanych obecnie oraz mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji do 
Programu, których właścicielami są  Licencjodawca lub inne podmioty, z których 
praw korzysta Licencjodawca w ramach Programu. Artykuł 2. Warunki licencji 
1. Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Programu na warunkach w 
niej określonych oraz kopiowania i rozpowszechniania Programu wyłącznie jako 
całości w ramach użytku osobistego. Za użytek osobisty uznaje się użytkowanie 
Programu do komunikacji z innymi Użytkownikami w celach innych niż cele 
zarobkowe i komercyjne, jak również korzystania z Programu do komunikacji 
wewnętrznej Użytkowników w ramach przedsiębiorstw i instytucji oraz 
komunikacji zewnętrznej pomiędzy Użytkownikami różnych przedsiębiorstw i 
instytucji, z zastrzeżeniem pkt. 2. 2. Licencja nie upoważnia Użytkownika do 
korzystania z Programu w celu prowadzenia działalności gospodarczej 
(działalności zarobkowej), w szczególności rozsyłania informacji handlowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 3. Licencja nie upoważnia 
Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji Programu. 4. 
Licencja nie upoważnia Użytkownika do wykorzystywania w jakikolwiek sposób 
znaków towarowych CR MEDIA. 5. Użytkownik nie może odsprzedać, przekazać, 
podnająć, wydzierżawić, występować jako pośrednik lub dostawca praw 
odnoszących się do Programu. 6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania 
Regulaminu, którego aktualna wersja jest dostępna pod adresem: http://www.
pino.pl/static/ziuum/docs/regulamin_uslug_telekomunikacyjnych_Ziuum.pdf, a 
jego nieprzestrzeganie jest równoznaczne z naruszeniem warunków Licencji. 7. 
Użytkownik nie może stosować technik inżynierii wstecznej (reverse engineering) 
do Programu (jak tylko w zakresie, w jakim techniki inżynierii wstecznej wyraźnie 
dozwolone są przez przepisy prawa pomimo niniejszego zastrzeżenia); 
Użytkownik nie może przeprowadzać dekompilacji, deasemblacji ani 
podejmować jakichkolwiek innych prób uzyskania kodu źródłowego Programu. 
8. Program może automatycznie pobierać od CR MEDIA aktualizacje i instalować 
je u Użytkownika. Aktualizacje te mają wyłącznie na celu ulepszanie, 
modernizowanie oraz rozwój Programu i mogą mieć formę programów 
poprawiających defekty, ulepszonych funkcji, nowych modułów Programu lub 
zupełnie nowych wersji Programu. Użytkownik wyraża również zgodę na 
dostarczanie mu drogą elektroniczną aktualizacji i nowych wersji oprogramowania, 
a w sytuacji gdy aktualizacja ma charakter istotny dla sprawnego funkcjonowania 
oprogramowania Programu, zezwala na automatyczną aktualizację na swoim 
komputerze. Artykuł 3. Prawa własności intelektualnej do Programu 1. 
Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Programu 
(włączając wszelkie fotografie, animacje, obrazy, rejestracje wizyjne i dźwiękowe, 
muzyka, teksty i inne) stanowią własność CR MEDIA lub osób trzecich, z których 
praw CR MEDIA korzysta. W szczególności CR MEDIA korzysta ze znaków 
towarowych w postaci logo: a)  MSN Messenger ®, które stanowi własność 
Microsoft Corporation USA i podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 30 
czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, b) Yahoo Messenger ®, które 
stanowi własność Yahoo! Inc. USA i podlega ochronie przewidzianej w ustawie z 
dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, c) Google Talk ®, które 
stanowi własność Google Inc. USA i podlega ochronie przewidzianej w ustawie 
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, d) ICQ ®, które 
stanowi własność ICQ LLC. USA i podlega ochronie przewidzianej w ustawie z 
dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, e) AOL ®, które stanowi 
własność AOL, LLC. USA i podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 30 
czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, f) GG ® i Gadu Gadu, które 
stanowi własność GG Network S.A. i podlega ochronie przewidzianej w ustawie 
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. 2. Wszystkie prawa 
własności oraz prawa własności intelektualnej do treści, do których Program 
zapewnia dostęp, należą do właścicieli tych treści i mogą być chronione prawem 
autorskim oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o 
ochronie praw własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 
korzystanie z takich treści może stanowić naruszenie praw osób trzecich i w 
związku z tym dokonuje tego na własną odpowiedzialność i nie będzie zgłaszał 

z tego tytułu żadnych roszczeń do CR MEDIA. Licencja nie daje Użytkownikowi 
żadnych praw do użytkowania takich treści. 3. Użytkownik nie podejmie żadnego 
działania z zamiarem narażenia na szkodę, ograniczenia lub ingerowania w 
prawa własności intelektualnej Licencjodawcy pod rygorem wypowiedzenia 
Licencji ze skutkiem natychmiastowym. Artykuł 4. Zawarcie umowy 1. Do 
zawarcia umowy licencji pomiędzy Licencjodawcą a Użytkownikiem dochodzi 
poprzez akceptację niniejszej Licencji oraz Regulaminu za pośrednictwem 
portalu na stronie WWW Licencjodawcy, którą następuje poprzez pobranie i 
zainstalowanie Programu. 2. Po zainstalowaniu Programu Użytkownikowi 
nadawy jest Numer oraz zostaje utworzone Konto Użytkownika. Artykuł 5. 
Wyłączenie odpowiedzialności 1. Korzystanie z Programu odbywa się na 
wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, w szczególności CR MEDIA nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika przy 
korzystaniu z Programu jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa, a 
przetwarzanie własnych danych osobowych Użytkownika oraz danych 
osobowych innych Użytkowników, z którymi Użytkownik komunikuje się 
korzystając z Programu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. 
2. CR MEDIA nie udziela żadnych gwarancji na Program oraz nie zapewnia jego 
przydatności do założonego przez Użytkownika zastosowania dla potrzeb 
indywidualnych. W szczególności CR MEDIA nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody wynikające z używania, niewłaściwego używania bądź braku możliwości 
używania Programu, szkody powstałe w następstwie utraty lub zniekształcenia 
danych, szkody wynikające z rozpowszechnienia przy użyciu programu 
szkodliwych aplikacji bądź rozsyłania przez Użytkownika lub osoby trzecie 
spamu. 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomimo najwyższych starań 
Licencjodawcy oraz dbałości o jakość świadczonych przez niego usług 
elektronicznych, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji 
lub rękojmi za Program, w szczególności odnośnie właściwego działania, 
dostosowania do przepisów, wartości handlowej, bądź użytkowej. Licencjodawca 
nie gwarantuje, że Program będzie zawsze dostępne i będzie działał w sposób 
nieprzerwany terminowy, bezpieczny. W razie niezadowolenia z objętego 
niniejszą Licencją Programu, Użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo do 
odinstalowania i zaprzestania używania Programu, bez żadnych dalszych 
roszczeń odszkodowawczych. 4. CR MEDIA nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody, w tym  szkody  tytułu utraty danych lub inne szkody o 
charakterze majątkowym, poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w 
związku z korzystaniem z programu na zasadach określonych w postanowieniach 
Licencji, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w 
związku z naruszeniem warunków Licencji. Artykuł 6. Dane osobowe 1. 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych 
przetwarzanych w zbiorze Użytkowników jest CR MEDIA. Dane będą 
przetwarzane jedynie w celu świadczenia usług za pomocą Programu oraz 
portalu społecznościowego www.ziuum.pl (www.pino.pl/ziuum) oraz za 
pośrednictwem portali (stron www) zrzeszonych w grupie PRV.PL. oraz na 
potrzeby wykorzystania usług płatnych (wysyłanie sms, połączenia na telefony 
stacjonarne i komórkowe w Polsce i na świecie, zakup numeru telefonu) na 
stronie www.halonet.pl. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom 
uprawnionym do dostępu do danych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo 
do wglądu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania i zmiany. 
Artykuł 7. Rozwiązanie umowy 1. W przypadku naruszenia warunków Licencji 
lub Regulaminu, CR MEDIA zastrzega sobie prawo rozwiązania Licencji, co 
skutkuje usunięciem Konta i Numeru Użytkownika, który dokona naruszenia 
oraz pozbawieniem w ten sposób takiego Użytkownika możliwości korzystania z 
Programu przy użyciu dotychczasowej nazwy konta i numeru Użytkownika. 2. 
CR MEDIA zastrzega sobie prawo rozwiązania Licencji w jakimkolwiek czasie 
bez podania przyczyny, zaś Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do CR 
MEDIA jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Do rozwiązania Licencji w sposób, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednie przepisy 
niniejszej Umowy dotyczące skutków rozwiązania Licencji. 3. Użytkownik może 
w każdym czasie rozwiązać Licencję. Rozwiązanie Licencji następuje poprzez 
samodzielne dokonanie czynności technicznych, których skutkiem jest 
odinstalowanie Programu. Skutkiem rozwiązania Licencji jest bezpowrotne 
usunięcie danych podanych przez Użytkownika przy zawarciu Licencji lub w 
okresie jej obowiązywania oraz utrata wszelkich danych archiwalnych 
zgromadzonych przez Użytkownika w okresie obowiązywania Licencji. 4. W 
razie powzięcie przez CR MEDIA jakichkolwiek informacji o złamaniu zakazu o 
jakim mowa w art.  2 pkt. 7 Licencji, CR MEDIA zastrzega sobie możliwość 
wstąpienia na drogę sądową przeciw osobie która dokonała naruszenia zgodnie 
z ogólnymi zasadami Kodeksu Cywilnego (z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. z 
dnia 18 maja 1964 r.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 
Artykuł 8. Postanowienia końcowe 1. W zakresie nieuregulowanym 
niniejszymi warunkami Licencji stosuje się postanowienia Regulaminu, Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 2. Niniejsza Umowa licencyjna oraz wszelkie wynikające z niej oraz 
Regulaminu prawa podlegają prawu polskiemu. 3. Sądem pierwszej instancji 
wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej 
umowy będzie właściwy rzeczowo sąd dla miejsca siedziby Licencjodawcy. 4. 
Użytkownik oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że wszelka korespondencja 
dotycząca Licencji  wysłana przez Licencjodawcę na ostatni aktualny z adresów 
pocztowych, elektronicznych lub innych podanych przez Użytkownika przy 
rejestracji lub modyfikacji danych kotna głównego będzie uznawana za 
skutecznie doręczoną i będzie wywoływała skutki prawne. 5. Z chwilą publikacji 
zmian treści Licencji lub Regulaminu na stronie www Licencjodawcy, wszelkie 
wcześniejsze warunki umów licencyjnych, regulaminy, ustalenia i uzgodnienia 
dotyczące korzystania Programu  tracą moc, a w ich miejsce obowiązują 
postanowienia nowe. Dotychczasowi użytkownicy Programu mają prawo 
odmówić zgody na zmianę treści warunków licencji lub regulaminu w terminie 30 
dni od otrzymania automatycznego zawiadomienia na aktualny adres poczty 
elektronicznej zgłoszony przy rejestracji lub modyfikacji danych konta. Odmowa 
zgody na zmianę treści umowy licencyjnej lub regulaminu powinna być pod 
rygorem nieważności złożona w formie pisemnej lub wysłana faksem na adres 
Licencjodawcy. Bezczynność Użytkownika lub złożenie oświadczenia bez 
wymaganej formy uznawane są za zgodę na postanowienia umowy. 6. 
Użytkownik wyraźnie stwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszych warunków 
Licencji i zrozumiał treść praw i obowiązków z nich wynikających.


