
Warunki użytkowania pamięci tłumaczeń i słowników 
 

Pamięci tłumaczeń i słowniki opracowane przez firmę LSP Software są oparte na materiałach i 

dokumentach dostarczanych zgodnie z warunkami i postanowieniami ponownego wykorzystania 

dokumentów ustanowionymi przez Komisję Europejską w decyzji 2011/833/EU. Wykorzystywanie 

pamięci tłumaczeń lub słowników na zasadach niezgodnych z określonymi w decyzji warunkami jest 

zabronione. Korzystając z udostępnionych materiałów użytkownik akceptuje i zgadza się z warunkami 

ich użytkowania. 

Źródłem materiałów jest witryna Komisji Europejskiej:  

http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php/Traineeships/197/0/ 

Do przygotowania baz i glosariuszy użyto pamięci tłumaczeń z lat 2004-2013 (DGT-TM release 

2011, DGT-TM-release 2012, DGT-TM-release 2013 oraz DGT-TM release 2014). 

Właścicielem praw do danych zawartych w dokumentach wymienionych powyżej jest Komisja 

Europejska. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie niniejszych Warunków użytkowania firma LSP Software 

udziela użytkownikowi niewyłącznej i nieprzekazywalnej licencji na używanie baz i glosariuszy 

rozpowszechnianych z niniejszymi warunkami. Żadna część baz i glosariuszy opracowanych przez 

firmę LSP Software nie może być przekazywana lub udostępniana osobom trzecim (ani w całości, ani 

w części) lub reprodukowana (w żadnej formie) bez wyraźnej pisemnej zgody firmy LSP Software Sp. z 

o.o. 

Bazy i glosariusze udostępnione przez firmę LSP Software są dostarczane w stanie „takim jakie są”, ze 

wszystkimi wadami i bez jakichkolwiek gwarancji. Firma LSP Software i Komisja Europejska, w 

maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłączają wszelkie gwarancje i warunki, 

zarówno wyrażone wprost lub dorozumiane, w tym między innymi, dorozumiane gwarancje i warunki 

dotyczące zadawalającej jakości i przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku firma LSP 

Software ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe 

lub wtórne (w tym również, ale nie wyłącznie, szkody pośrednie, szkody nadzwyczajne, straty 

moralne lub naruszenie dóbr osobistych, związane z utratą zysków, przerw w prowadzeniu 

działalności lub utraty informacji) powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania 

przez użytkownika lub osoby trzecie udostępnionych materiałów, nawet jeśli firma LSP Software lub 

Komisja Europejska zostały powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. 
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