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Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Milestone 
   
Niniejsza treść stanowi przetłumaczoną wersję oryginalnej Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania 
firmy Milestone. W razie jakichkolwiek niejasności lub sporów wynikających z interpretacji warunków i 
postanowień niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania w wersji przetłumaczonej moc 
rozstrzygającą ma oryginalna wersja w języku angielskim. Oryginalną wersję Umowy licencyjnej użytkownika 
oprogramowania firmy Milestone w języku angielskim zamieszczono za niniejszą wersją przetłumaczoną.  
 
UWAGA: W przypadku instalacji Produktu w imieniu strony trzeciej przez przedstawiciela firmy Milestone, integratora 
systemów lub w innej sytuacji należy upewnić się, że strona trzecia zaakceptowała niniejszą Umowę licencyjną 
użytkownika oprogramowania oraz że wyraziła zgodę na przekazanie danych osobowych użytkownika końcowego na 
potrzeby rejestracji przez Milestone Systems, jeżeli wybrano taką dobrowolną opcję. 
 
Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania („Umowa licencyjna”) jest prawnie wiążącą umową między 
użytkownikiem (osobą fizyczną lub jedną osobą prawną) a firmą Milestone Systems A/S („Milestone”) dotyczącą 
produktu lub dodatku firmy Milestone, który może obejmować powiązane elementy oprogramowania i sprzętu, nośniki, 
materiały drukowane, dokumentację internetową lub elektroniczną oraz wszelkie aktualizacje i poprawki („Produkt”). W 
przypadku zakupu Produktu jako części systemu komputerowego lub systemu serwera dostarczanych przez firmę 
Milestone wszystkie elementy oprogramowania i sprzętu wchodzące w skład takiego systemu są na potrzeby niniejszej 
Umowy licencyjnej uznawane za części Produktu z wyjątkiem wszelkich elementów oprogramowania lub sprzętu innych 
producentów objętych osobną umową licencyjną dołączoną do dokumentacji systemowej lub w inny sposób 
stanowiących część systemu. 
 
Instalacja, wdrażanie, kopiowanie lub inne użycie Produktu oznacza zgodę na warunki niniejszej Umowy licencyjnej. 
Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków niniejszej Umowy licencyjnej, nie powinien instalować ani użytkować 
Produktu, natomiast może go zwrócić w ciągu 30 dni od zakupu Produktu wraz ze wszystkimi powiązanymi materiałami 
do miejsca zakupu, w którym otrzyma pełen zwrot kosztów z potrąceniem kosztów dostawy i obsługi. Zasady dotyczące 
zwrotów nie mają zastosowania, jeśli użytkownik lub jego przedstawiciel, w tym przedstawiciel firmy Milestone 
(działający w imieniu użytkownika), zaakceptował niniejszą Umowę licencyjną przed lub w trakcie zakupu Produktu 
przez użytkownika. Ponadto niniejsze zasady dotyczące zwrotów nie mają zastosowania do produktów Milestone Husky 
oraz powiązanego z nimi sprzętu. Produkt jest chroniony prawem autorskim oraz międzynarodowymi umowami 
dotyczącymi prawa autorskiego, a także innymi ustawami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. Uwaga: 
Wszystkie elementy oprogramowania wchodzące w skład Produktu są przekazywane użytkownikowi na zasadzie 
licencji, a nie sprzedawane. 
 
W przypadku produktów Milestone, dla których wymagany jest kod licencyjny oprogramowania (Software License Code, 
„SLC”), udzielona licencja jest identyfikowana przez kod SLC przekazany użytkownikowi podczas zakupu Produktu. 
 
Spółki stowarzyszone. Licencja udzielona użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy licencyjnej, dotycząca produktów 
Milestone XProtect Corporate, Milestone XProtect Expert i/lub Milestone XProtect Professional+, umożliwia mu 
uzyskiwanie dostępu do oraz zezwala na korzystanie z takiego Produktu przez Spółki stowarzyszone użytkownika oraz 
ich odpowiednich pracowników, przedstawicieli i inne osoby pracujące w Spółkach stowarzyszonych użytkownika, pod 
warunkiem że użytkownik będzie zawsze całkowicie odpowiedzialny za dostęp do Produktu uzyskiwany przez Spółki 
stowarzyszone oraz korzystanie z niego przez takie Spółki zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. Prawo to 
obejmuje także Dodatki i Komponenty firmy Milestone zakupione przez użytkownika dla produktów Milestone XProtect 
Corporate, Milestone XProtect Expert i/lub Milestone XProtect Professional+. Użytkownik powinien dopilnować, aby (i) 
każda jego Spółka stowarzyszona podpisała niniejszą Umowę licencyjną, zanim otrzyma dostęp do Produktu oraz (ii) 
każda jego Spółka stowarzyszona przestrzegała warunków niniejszej Umowy licencyjnej. Dla celów niniejszej Umowy 
licencyjnej, „Spółki stowarzyszone” obejmują każdy podmiot korporacyjny, który jest bezpośrednio bądź pośrednio 
kontrolowany przez użytkownika albo kontroluje użytkownika bądź znajduje się pod wspólną kontrolą z użytkownikiem, 
gdzie „kontrola” oznacza posiadanie ponad pięćdziesięciu procent papierów wartościowych zapewniających prawo 
głosu w wyborach lub mianowaniu większości członków zarządu bądź podobnego organu zarządzającego.  
 
Wyrażenie zgody na zdalne i nienadzorowane aktualizacje. Administrator systemu w organizacji użytkownika może 
dziś lub w przyszłości użyć narzędzia lub metody systemu operacyjnego pozwalających mu na zdalne i nienadzorowane 
aktualizowanie lub instalowanie oprogramowania na komputerze użytkownika; przykładem takiego narzędzia jest 
Milestone Software Manager. W przypadku gdy narzędzie takie wykorzystywane będzie do nienadzorowanej 
aktualizacji Produktu, od użytkownika może nie być wymagane zaakceptowanie umowy licencyjnej dotyczącej nowego 
Produktu. Wyrażając zgodę na niniejszą Umowę licencyjną, użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na umowy 
licencyjne dotyczące przyszłych aktualizacji produktu dokonywanych przez administratora systemu w imieniu 
użytkownika. 
 
Wdrożenie AWS Cloud. Produkty Milestone XProtect VMS są również dostarczane jako Amazon Machine Image 
(„AMI”) w ramach modelu licencji „przynieś swoją licencję” („BYOL”) lub z zawartą licencją na Milestone XProtect® 
Essential+ i mogą być wdrażane w infrastrukturze usług w AWS Cloud za pomocą powiązanego skryptu 
CloudFormation. Ten skrypt wykonuje domyślne wdrożenie produktu w nowej wirtualnej chmurze prywatnej (Virtual 
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Private Cloud, „VPC”) na koncie AWS. Można dokonać modyfikacji skryptu CloudFormation lub generowanego przez 
niego domyślnego wdrożenia w zakresie wymaganym do wdrożenia produktu w określonej infrastrukturze usług w AWS 
Cloud. Skrypt CloudFormation jest dostarczany w stanie „takim, jak jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji, w tym między 
innymi dorozumianej gwarancji przydatności do określonego celu. Milestone wyraźnie zrzeka się wszelkiej gwarancji i 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za modyfikacje skryptu CloudFormation lub generowanego przez niego wdrożenia 
domyślnego. Całe ryzyko i odpowiedzialność wynikające z wdrożenia i użytkowania wdrożonego Produktu spoczywa na 
użytkowniku. 
 
Prawa własności intelektualnej. Wszystkie tytułu i prawa, w tym prawa autorskie, związane z Produktem i jego 
wszystkimi kopiami są własnością firmy Milestone, a w przypadku wkładu stron trzecich do Produktu, tytuły i prawa 
wyłącznie w zakresie wkładu są własnością naszych licencjodawców. Wszelkie prawa, które nie zostaną wyraźnie 
udzielone, są zastrzeżone dla firmy Milestone. 
Produkt może zawierać technologię HEVC/H.265 licencjonowaną na mocy licencji HEVC Advance Patent Portfolio 
License, a korzystanie z takiej technologii podlega przynajmniej jednemu z zastrzeżeń ujętych w patentach 
wyszczególnionych na stronie patentlist.hevcadvance.com. 
 
Naruszenie praw stron trzecich. Firma Milestone zobowiązuje się zagwarantować, że Produkt nie narusza żadnych 
praw własności intelektualnej stron trzecich, jednakże w odniesieniu do patentów wyłącznie (a) dotyczy to patentów 
przyznanych i opublikowanych w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej w dniu zakupu Produktu przez 
użytkownika, oraz (b) tylko jeżeli Produkt narusza prawa jako samodzielny produkt nieużywany w połączeniu z żadnym 
innym produktem lub inną technologią. W przypadku wytoczenia użytkownikowi procesu sądowego, w którym oskarża 
się go o takie naruszenie praw, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym firmy 
Milestone na piśmie. Firma Milestone przejmie wówczas na siebie wyłączne prawo do prowadzenia postępowania 
sądowego i wszelkie związane z nim koszty. Firma Milestone posiada nieodwołalne pełnomocnictwo do prowadzenia 
postępowania w swoim własnym imieniu lub negocjacji w sprawie rozstrzygnięcia sprawy rzekomego naruszenia praw 
przez użytkownika. Firma Milestone ma prawo według własnego uznania uzyskać przedłużenie prawa użytkownika do 
używania Produktu lub zaprzestać naruszania przepisów poprzez zmodyfikowanie lub zastąpienie Produktu innym 
produktem posiadającym zasadniczo taką samą funkcjonalność jak Produkt lub – jeżeli żaden z tych środków nie może 
być zrealizowany w ramach uzasadnionych kosztów ze strony firmy Milestone – rozwiązać niniejszą Umowę licencyjną 
ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku rozwiązania umowy użytkownikowi nie przysługuje prawo do dalszych 
roszczeń, w tym m.in. prawo do kompensaty lub wypłaty odszkodowania przez firmę Milestone. 
 
Usuwanie błędów. Wady lub błędy w Produkcie będą uznane za istotne wyłącznie wówczas, jeżeli będą mieć wpływ 
na funkcjonowanie Produktu jako całości lub jeżeli będą uniemożliwiać jego działanie. Jeżeli użytkownik w ciągu 90 
(dziewięćdziesięciu) dni od zakupu Produktu udokumentuje istnienie w Produkcie istotnej wady lub błędu, firma 
Milestone według własnego uznania będzie zobowiązana do (i) dostarczenia nowej kopii Produktu bez istotnej wady lub 
błędu, (ii) nieodpłatnego naprawienia wady lub usunięcia błędu lub (iii) rozwiązania niniejszej Umowy licencyjnej i 
zwrotu wszelkich otrzymanych opłat licencyjnych po zwróceniu przez użytkownika wszystkich kopii Produktu. 
Postanowienia zawarte w niniejszym akapicie są jedynymi środkami prawnymi dostępnymi dla użytkownika w 
przypadku wady lub błędu w Produkcie. 
 
Brak gwarancji. O ile nie udzielono gwarancji specjalnej przez firmę Milestone w ramach dokumentacji Produktu, firma 
Milestone wyraźnie odmawia udzielenia jakiejkolwiek gwarancji dotyczącej Produktu. Produkt oraz wszelka powiązana 
dokumentacja są udostępniane w aktualnej postaci bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, w tym 
m.in. dorozumianych gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Całe ryzyko wynikające z 
użytkowania lub działania Produktu ponosi użytkownik. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku 
użytkowania z niektórymi urządzeniami lub innym oprogramowaniem niniejszy Produkt może umożliwić prowadzenie 
nadzoru i przetwarzanie danych w sposób zastrzeżony lub sprzeczny z obowiązującym prawem, w tym m.in. z 
przepisami o prywatności danych i prawem kryminalnym. Wyłączony obowiązek sprawdzenia, czy sposób użytkowania 
produktu jest zgodny z właściwym prawem, spoczywa w całości na użytkowniku. 
 
Zakazane użycie.  
Produktu można używać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jurysdykcji, kraju lub regionie, w 
którym jest on użytkowany. To obejmuje między innymi wszelkie ograniczenia prawne dotyczące nadzorowanych 
obiektów i nagrywania obrazu przez Produkt, a także zasady dotyczące przechowywania zarejestrowanych i innych 
danych w Produkcie oraz sposobu przetwarzania tych danych w przypadku eksportu z Produktu. Wyłączna 
odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie tych praw i ograniczeń spoczywa na użytkowniku. Milestone nie 
przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody związane z 
naruszeniem tych przepisów i/lub ograniczeń. 
 
Niniejsza licencja nie obejmuje użytkowania Produktu w celu lub w połączeniu z naruszaniem praw człowieka dowolnej 
osoby, zgodnie z postanowieniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Każde takie zastosowanie jest 
zabronione i stanowi istotne naruszenie warunków Umowy licencyjnej powodujące natychmiastowe wygaśnięcie licencji 
dla całego Produktu bez uprzedzenia i czyniące wszelkie dalsze użytkowanie Produktu bezprawnym. 
 
Copenhagen Clause. Milestone jest sygnatariuszem Copenhagen Letter, deklaracji, której autorzy wzywają do otwartej 
i szczerej publicznej dyskusji na temat potęgi technologii i tego, w jaki sposób technologia powinna poprawiać jakość 
życia. My, którzy kształtujemy technologię, musimy zastanowić się, w jaki sposób technologia wpływa na ludzkie 
potrzeby i zachowania i w jaki sposób można promować odpowiedzialne wykorzystanie technologii. Milestone zachęca 
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naszych partnerów, aby nie tylko wzięli udział w ten ważnej dyskusji o odpowiedzialnym wykorzystaniu technologii, ale 
aby również podpisali Copenhagen Letter znajdujący się na www.copenhagenletter.org i przyjęli Copenhagen Clause w 
swoich umowach. 
 
Ograniczenie odpowiedzialności. Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują w maksymalnym zakresie 
dopuszczalnym przez właściwe prawo. Firma Milestone oraz jej dostawcy w żadnym przypadku nie odpowiadają za 
jakiekolwiek szkody szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne (w tym m.in. za szkody związane z utratą zysków z 
działalności gospodarczej, przerwą w działalności, utratą informacji biznesowych lub jakimikolwiek stratami 
finansowymi) ani nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności (z wyjątkiem sytuacji, w których doszło do obrażeń ciała) 
w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania Produktu albo zapewnienia lub niemożności zapewnienia 
odpowiedniej pomocy technicznej, nawet jeśli firma Milestone została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich 
szkód. Za wyjątkiem przypadku winy umyślnej lub rażącego zaniedbania, całkowita odpowiedzialność firmy Milestone i 
jej dostawców jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez użytkownika za Produkt. 
 
Licencje osób trzecich. Produkty obejmują prawa do używania określonego oprogramowania pochodzącego od 
innych firm, wskazanego w dokumentacji danego Produktu. Użytkownik może używać Produktów i integrować je z 
innym oprogramowaniem od innych firm, a do jego obowiązków należy sprawdzanie i uzyskiwanie praw do użytkowania 
we własnym celu do każdego takiego oprogramowania od innych firm.  
 
Różne. (a) Użytkownik może wykonać tyle kopii Produktu, ile może być konieczne do wykonania kopii zapasowych i 
archiwizacji. (b) Użytkownik nie może dystrybuować, udzielać podlicencji ani w inny sposób udostępniać Produktu 
osobom trzecim poza zakresem wyraźnie dozwolonym w niniejszej Umowie licencyjnej. (c) Użytkownik nie może 
dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, modyfikować ani dezasemblować żadnego z komponentów Produktu, 
za wyjątkiem i wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, od którego nie można odstąpić w umowie. 
(d) Niniejsza Umowa licencyjna nie jest przenoszalna z wyjątkiem przeniesienia własności, która obejmuje Produkt 
Milestone, w którym to przypadku użytkownik może trwale przenieść wszystkie swoje prawa do tego produktu na 
beneficjenta, pod warunkiem, że beneficjent zaakceptuje warunki niniejszej Umowy licencyjnej. 
 
Rozwiązanie umowy. Bez uszczerbku dla żadnych innych praw firma Milestone może rozwiązać niniejszą Umowę 
licencyjną, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegał jej warunków i postanowień. W takim przypadku użytkownik musi 
natychmiast zaprzestać użytkowania Produktu i zniszczyć wszystkie jego kopie. 
 
Rozłączność postanowień. Jeżeli właściwy sąd lub instytucja państwowa zadecyduje, że dowolne postanowienie 
niniejszej Umowy licencyjnej jest nieprawidłowe, nie może być prawomocne lub jest prawomocne jedynie w 
ograniczonym zakresie, po wykreśleniu owego postanowienia lub jego ograniczeniu niniejsza Umowa licencyjna będzie 
nadal pozostawać w mocy.  
 
Całość umowy. Niniejsza Umowa licencyjna stanowi całościową i kompletną umowę pomiędzy stronami dotyczącą 
przedmiotu niniejszej umowy i wszystkie wcześniej zawarte między stronami pisemne i ustne zobowiązania i obietnice, 
wszelkie dorozumiane gwarancje, przepisy prawa zwyczajowego lub porządku prawnego, które nie zostały w niej 
ponownie przedstawione niniejszym tracą w odniesieniu do stron umowy swoją moc. 
 
Prawo właściwe. Niniejsza Umowa licencyjna oraz umowa między użytkownikiem i firmą Milestone podlegają prawu 
Danii, a jedynym właściwym miejscem rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd Miejski w 
Kopenhadze. 
 
Licencja, instalacja i warunki oraz ograniczenia dotyczące użytkowania. Obsługa urządzeń IP przez produkty 
XProtect VMS firmy Milestone. Urządzeniami IP mogą być kamery, kodery, serwisy wideo i inne rodzaje urządzeń 
wideo oraz innych niż wideo, które posiadają unikalny adres IP w zastosowanej instalacji Produktu. W przypadku 
urządzeń IP z jednym adresem IP ujętym na Liście obsługiwanych urządzeń prowadzonej przez firmę Milestone, dla 
każdego urządzenia IP podłączonego do i włączonego w Produkcie wymagana jest jedna licencja na urządzenie. W 
przypadku urządzeń IP z więcej niż jednym włączonym adresem IP, liczba wymaganych licencji na urządzenie jest 
podana na Liście obsługiwanych urządzeń prowadzonej przez firmę Milestone. Obsługiwaną liczbę urządzeń IP, 
wymaganą liczbę licencji oraz wyjątki przedstawiono na Liście obsługiwanych urządzeń dostępnej na stronie 
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. W przypadku urządzeń IP z 
jednym adresem IP stosowane są następujące wyjątki: (i) w przypadku urządzeń IP podłączonych do Produktu za 
pośrednictwem urządzenia lub systemu pośredniego wymagana jest jedna licencja na urządzenie na włączony kanał 
wideo; (ii) urządzenia IP z kilkoma obiektywami lub czujnikami oraz kodery z maksymalnie 16 podłączonymi kamerami 
analogowymi liczy się jako jedno urządzenie IP; (iii) w przypadku koderów z więcej niż 16 kanałami wymagana jest 
jedna licencja na urządzenie na włączony kanał wideo. Mogą obowiązywać dodatkowe określone wyjątki, należy 
zapoznać się ze szczegółami podanymi na Liście obsługiwanych urządzeń prowadzonej przez firmę Milestone. 
 
W przypadku urządzeń IP nieujętych na Liście obsługiwanych urządzeń prowadzonej przez firmę Milestone oraz 
sterownika usługi przetwarzania wideo, ujętego w narzędziu MIP SDK firmy Milestone stosowane są następujące 
postanowienia: (i) jeśli chodzi o urządzenia IP z obsługą wideo wymagana jest jedna licencja na urządzenie na 
włączony kanał wideo, (ii) jeśli chodzi o urządzenia IP bez obsługi wideo wymagana jest jedna licencja na urządzenie 
na adres IP. W przypadku określonych produktów XProtect® VMS mogą obowiązywać określone warunki licencji, 
należy zapoznać się z konkretnymi warunkami przewidzianymi dla Produktów oraz (iii) jeśli chodzi o sterownik usługi 
przetwarzania wideo, w przypadku odbierania wideo od dowolnego podłączonego systemu przetwarzania wideo bądź 

http://www.copenhagenletter.org/
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
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dowolnego urządzenia podłączonego bezpośrednio lub pośrednio, wymagana jest jedna licencja na urządzenie na 
włączony kanał wideo. 
 
Zbieranie i rejestrowanie danych systemowych.  Przez aktywację licencji na Produkt użytkownik akceptuje fakt, iż 
podstawowe dane systemowe (np. liczba używanych urządzeń) są wymieniane i przechowywane w ramach systemu 
licencjonowania firmy Milestone. Dla każdej licencji i dla każdego urządzenia podłączonego do systemu generowany 
jest unikalny klucz. Milestone zbiera adresy MAC podłączonych urządzeń i śledzi liczbę rejestracji i usunięć kamer, aby 
upewnić się, że licencje są wykorzystywane zgodnie z Umową licencyjną. Milestone zapisuje również adres IP serwera, 
który aktywuje licencję. W systemach korzystających z powiadomień natychmiastowych Milestone śledzi identyfikator 
„GUID” (Unikatowy identyfikator globalny) serwera usług mobilnych i urządzenia mobilne zarejestrowane do 
otrzymywania powiadomień oraz adresy e-mail wskazane do otrzymywania powiadomień natychmiastowych. W 
przypadku korzystania z jakichkolwiek wtyczek lub zintegrowanych aplikacji wraz z Produktem, podstawowe dane 
dotyczące tych aplikacji zostaną również zgromadzone i przesłane do firmy Milestone w momencie aktywacji licencji na 
Produkt. Dane dotyczące zintegrowanych aplikacji obejmują takie informacje jak: nazwa producenta, nazwa i wersja 
integracji. Zbieranie i przechowywanie danych systemowych ma na celu umożliwienie firmie Milestone oraz jej 
partnerom sprzedaży zarządzania licencjami produktów firmy Milestone. W przypadku aplikacji zintegrowanych firma 
Milestone będzie wykorzystywać zgromadzone dane do celów statystycznych i analitycznych. Użytkownik zobowiązuje 
się nie zmieniać, nie modyfikować ani w żaden inny sposób manipulować danymi przekazywanymi do usługi online. 
 
Dane osobowe, ogólne rozporządzenie o ochronie danych:W przypadku zakupu licencji na Produkt za 
pośrednictwem partnera sprzedaży informacje biznesowe o firmie użytkownika zostaną zarejestrowane w Milestone. 
Można również dobrowolnie przekazać Milestone informacje o osobach kontaktowych w formie imienia i nazwiska, 
adresu e-mail i numeru telefonu. Jedynym celem zbierania i przechowywania takich informacji w trakcie korzystania z 
licencji jest umożliwienie Milestone i partnerom sprzedaży Milestone egzekwowania zarządzania licencją, realizacji 
programów dla partnerów sprzedaży Milestone i zapewniania wsparcia technicznego dla Produktu. W odniesieniu do 
danych osobowych zebranych i wykorzystywanych na mocy niniejszej umowy Milestone odgrywa rolę administratora 
danych. Milestone obchodzi się z danymi osobowymi użytkowników zgodnie z naszą Polityką prywatności 
(https://www.milestonesys.com/privacy-policy/). 
 
Niniejsza Umowa licencyjna dotyczy wszystkich Produktów, z uwzględnieniem następujących ogólnych i szczególnych 
warunków dotyczących poszczególnych produktów opisanych w poniższych sekcjach: 
 

Milestone XProtect® VMS  
 

Milestone XProtect® Corporate  
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu XProtect Corporate postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Komponent Produktu, jakim jest „serwer zarządzający” (Management Server), może być zainstalowany na 
nieograniczonej liczbie komputerów wskazanych jako serwery zarządzające oraz na potencjalnym klastrze 
awaryjnego serwera zarządzającego dla każdego kodu licencyjnego oprogramowania.  

2. Komponent Produktu będący „serwerem rejestrującym” (Recording Server) może być zainstalowany na 
nieograniczonej liczbie komputerów wskazanych jako serwery rejestrujące i awaryjne serwery rejestrujące. 
Serwery rejestrujące i awaryjne serwery rejestrujące muszą być zarządzane przez wyznaczone serwery 
zarządzające (Management Server) zdefiniowane powyżej. 

3. Produktu można użytkować jedynie na komputerach z systemami operacyjnymi, dla których Produkt został 
zaprojektowany. 

4. Instalując Produkt, użytkownik akceptuje również warunki licencji oprogramowania firmy Microsoft dla produktu 
Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 

5. Produkt może być użytkowany, z uwzględnieniem wyjątków opisanych w paragrafach 9 i 10 poniżej, 
bezpośrednio lub w formie pośredniej, wyłącznie przez użytkownika, jego pracowników lub współpracowników, w 
tym przedstawicieli organów ścigania prowadzących postępowanie na rzecz użytkownika. W związku z tym 
Produkt nie może na przykład być obsługiwany ani używany przez klientów użytkownika ani inne strony trzecie, z 
wyjątkiem Spółek stowarzyszonych Użytkownika, które zdefiniowano powyżej, w warunkach ogólnych niniejszej 
Umowy licencyjnej, w punkcie „Spółki stowarzyszone”.   

6. Produkt można użytkować wyłącznie do nadzoru nieruchomości lub gruntu, które są własnością użytkownika lub 
jego Spółek stowarzyszonych albo są pod kontrolą użytkownika bądź jego Spółek stowarzyszonych lub jeśli 
użytkownik pozyskał i posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia monitoringu nieruchomości lub gruntu, 
które nie są własnością użytkownika i nie są pod jego kontrolą. 

7. W przypadku korzystania z systemu Milestone Federated Architecture Produkt może posłużyć do łączenia się z 
innymi systemami XProtect Corporate i XProtect Expert bez potrzeby uzyskiwania dalszych licencji, o ile system 
Federated jest prawidłowo licencjonowany.  

8. Przy użyciu systemu Milestone Interconnect Produkt można zastosować do połączenia się z oprogramowaniem 
do zarządzania filmami Milestone i innymi zatwierdzonymi produktami Milestone (aktualna lista obsługiwanych 
produktów jest dostępna na stronie Milestone https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-
ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/) będącymi własnością użytkownika lub 

https://www.milestonesys.com/privacy-policy/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/
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strony trzeciej. Użytkowanie systemu Milestone Interconnect podlega spełnieniu następujących warunków: a) na 
wszystkie podłączone systemy trzeba posiadać pełną licencję i legalnie uzyskane prawa licencyjne, b) 
użytkownik musi w drodze zakupu lub subskrypcji legalnie nabyć licencje na kamery Milestone Interconnect, 
które będą dostępne w systemie XProtect Corporate.  

9. Produkt może być zdalnie obsługiwany przez stronę trzecią przy użyciu systemu Milestone Federated 
Architecture, o ile użytkownik pozyskał i posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia nadzoru. 

10. Produkt może być zdalnie obsługiwany przez użytkownika lub stronę trzecią z użyciem systemu Milestone 
Interconnect, o ile: a) użytkownik lub strona trzecia w drodze zakupu lub subskrypcji nabyli licencje na kamery 
Milestone Interconnect, które będą dostępne z poziomu centralnego systemu XProtect Corporate; oraz b) 
użytkownik posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia nadzoru. 

11. Gdy Produkt jest używany z aplikacjami map innych producentów (takimi jak Mapy Google, Mapy Microsoft® 
BingTM czy OpenStreetMap), użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za uzyskanie odpowiednich praw 
użytkowania takich aplikacji map oraz za użytkowanie ich zgodnie z dotyczącymi ich warunkami i 
postanowieniami. 

12. Produktu można także używać wraz z usługą Milestone Map Service. która zapewni dostęp do danych narzędzia 
OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)©. Dane te będą dostarczane użytkownikowi „w takiej formie, w 
jakiej się znajdują”, wraz z zapewnieniem jak najlepszej dostępności i bez żadnej gwarancji wyraźnej oraz 
dorozumianej w odniesieniu do tytułu, dokładności, braku błędów, przydatności do określonego celu, czy innej. 
Milestone nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z usługi 
Milestone Map Service.  

13. Advanced Audio Coding (AAC). Produkt zawiera funkcję AAC, więc postanawia się, co następuje: AAC jest 
licencjonowaną technologią i jako taka wymaga licencji zgodnie z odpowiednimi patentami z portfela patentów 
AAC.  Licencję AAC udostępnia VIA LICENSING CORPORATION. Za pośrednictwem produktu od Milestone 
Systems dostępna jest ograniczona liczba licencji AAC. Każdy produkt Milestone, który obsługuje funkcję AAC, 
obejmuje podstawową licencję oraz dwie licencje klienta przeglądania. Jeśli potrzebne są więcej niż dwa klienty 
przeglądania, należy zakupić dodatkowe pakiety licencyjne. 

14. Użytkownik potwierdza wymóg, zgodnie z którym Produktu można używać wyłącznie w przypadku takiej liczby 
urządzeń IP, dla jakiej zakupiono licencje na urządzenie, jak określono w warunkach ogólnych umowy EULA 
„Licencja, instalacja i warunki oraz ograniczenia dotyczące użytkowania”. 

 

Milestone XProtect® Expert 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu XProtect Expert postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Komponent Produktu, jakim jest „serwer zarządzający” (Management Server), może być zainstalowany na 
nieograniczonej liczbie komputerów wskazanych jako serwery zarządzające oraz na potencjalnym klastrze 
awaryjnego serwera zarządzającego dla każdego kodu licencyjnego oprogramowania.  

2. Komponent Produktu będący „serwerem rejestrującym” (Recording Server) może być zainstalowany na 
nieograniczonej liczbie komputerów wskazanych jako serwery rejestrujące i awaryjne serwery rejestrujące. 
Serwery rejestrujące i awaryjne serwery rejestrujące muszą być zarządzane przez wyznaczone serwery 
zarządzające (Management Server) zdefiniowane powyżej. 

3. Produktu można użytkować jedynie na komputerach z systemami operacyjnymi, dla których Produkt został 
zaprojektowany. 

4. Instalując Produkt, użytkownik akceptuje również warunki licencji oprogramowania firmy Microsoft dla produktu 
Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. Produkt może być użytkowany, z uwzględnieniem wyjątków opisanych w paragrafach 6 i 7 poniżej, bezpośrednio 
lub w formie pośredniej, wyłącznie przez użytkownika, jego pracowników lub współpracowników, w tym 
przedstawicieli organów ścigania prowadzących postępowanie na rzecz użytkownika. W związku z tym Produkt 
nie może na przykład być obsługiwany ani używany przez klientów użytkownika ani inne strony trzecie, z 
wyjątkiem Spółek stowarzyszonych Użytkownika, które zdefiniowano powyżej, w warunkach ogólnych niniejszej 
Umowy licencyjnej, w punkcie „Spółki stowarzyszone”. 

6. Z uwzględnieniem wyjątków opisanych w paragrafie 7 poniżej Produkt może być zdalnie obsługiwany przez 
stronę trzecią przy użyciu systemu Milestone Federated Architecture, o ile użytkownik pozyskał i posiada 
stosowne uprawnienia do prowadzenia nadzoru. 

7. Produkt może być zdalnie obsługiwany przez użytkownika lub stronę trzecią z użyciem systemu Milestone 
Interconnect, o ile: a) użytkownik lub strona trzecia w drodze zakupu lub subskrypcji nabyli licencje na kamery 
Milestone Interconnect, które będą dostępne z poziomu centralnego systemu XProtect Corporate; oraz b) 
użytkownik posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia nadzoru. 

8. Gdy Produkt jest używany z aplikacjami map innych producentów (takimi jak Mapy Google, Mapy Microsoft® 
BingTM czy OpenStreetMap), użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za uzyskanie odpowiednich praw 
użytkowania takich aplikacji map oraz za użytkowanie ich zgodnie z dotyczącymi ich warunkami i 
postanowieniami. 

9. Produktu można także używać wraz z usługą Milestone Map Service. która zapewni dostęp do danych narzędzia 
OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)©. Dane te będą dostarczane użytkownikowi „w takiej formie, w 
jakiej się znajdują”, wraz z zapewnieniem jak najlepszej dostępności i bez żadnej gwarancji wyraźnej oraz 
dorozumianej w odniesieniu do tytułu, dokładności, braku błędów, przydatności do określonego celu, czy innej. 
Odrzuca się wszelkie szkody wynikające z korzystania z usługi Milestone Map Service. 

http://www.openstreetmap.org/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
http://www.openstreetmap.org/
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10. Advanced Audio Coding (AAC). Produkt zawiera funkcję AAC, więc postanawia się, co następuje: AAC jest 
licencjonowaną technologią i jako taka wymaga licencji zgodnie z odpowiednimi patentami z portfela patentów 
AAC.  Licencję AAC udostępnia VIA LICENSING CORPORATION. Za pośrednictwem produktu od Milestone 
Systems dostępna jest ograniczona liczba licencji AAC. Każdy produkt Milestone, który obsługuje funkcję AAC, 
obejmuje podstawową licencję oraz dwie licencje klienta przeglądania. Jeśli potrzebne są więcej niż dwa klienty 
przeglądania, należy zakupić dodatkowe pakiety licencyjne. 

11. Użytkownik potwierdza wymóg, zgodnie z którym Produktu można używać wyłącznie w przypadku takiej liczby 
urządzeń IP, dla jakiej zakupiono licencje na urządzenie, jak określono w warunkach ogólnych umowy EULA 
„Licencja, instalacja i warunki oraz ograniczenia dotyczące użytkowania”. 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu XProtect Professional+ postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Komponent Produktu, jakim jest „serwer zarządzający” (Management Server), może być zainstalowany na 
nieograniczonej liczbie komputerów wskazanych jako serwery zarządzające oraz na potencjalnym klastrze 
awaryjnego serwera zarządzającego dla każdego kodu licencyjnego oprogramowania.  

2. Komponent Produktu będący „serwerem rejestrującym” (Recording Server) może być zainstalowany na dowolnej 
liczbie komputerów wskazanych jako serwery rejestrujące. Serwery rejestrujące muszą być zarządzane przez 
wyznaczone serwery zarządzające (Management Server) zgodnie z definicją powyżej. 

3. Produktu można użytkować jedynie na komputerach z systemami operacyjnymi, dla których Produkt został 
zaprojektowany. 

4. Instalując Produkt, użytkownik akceptuje również warunki licencji oprogramowania firmy Microsoft dla produktu 
Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. Produkt może być użytkowany, z uwzględnieniem wyjątków opisanych w paragrafie 6 poniżej, bezpośrednio lub 
w formie pośredniej, wyłącznie przez użytkownika, jego pracowników lub współpracowników w tym 
przedstawicieli organów ścigania prowadzących postępowanie na rzecz użytkownika. W związku z tym Produkt 
nie może na przykład być obsługiwany ani używany przez klientów użytkownika ani inne strony trzecie, z 
wyjątkiem Spółek stowarzyszonych Użytkownika, które zdefiniowano powyżej, w warunkach ogólnych niniejszej 
Umowy licencyjnej, w punkcie „Spółki stowarzyszone”. 

6. Produkt może być zdalnie obsługiwany przez użytkownika lub stronę trzecią z użyciem systemu Milestone 
Interconnect, o ile: a) użytkownik, lub strona trzecia, w drodze zakupu lub subskrypcji legalnie nabył licencje 
kamery Milestone Interconnect dla kamer, które będą dostępne z poziomu centralnego systemu Milestone 
XProtect Corporate, oraz b) użytkownik posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia nadzoru. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Produkt zawiera funkcję AAC, więc postanawia się, co następuje: AAC jest 
licencjonowaną technologią i jako taka wymaga licencji zgodnie z odpowiednimi patentami z portfela patentów 
AAC.  Licencję AAC udostępnia VIA LICENSING CORPORATION. Za pośrednictwem produktu od Milestone 
Systems dostępna jest ograniczona liczba licencji AAC. Każdy produkt Milestone, który obsługuje funkcję AAC, 
obejmuje podstawową licencję oraz dwie licencje klienta przeglądania. Jeśli potrzebne są więcej niż dwa klienty 
przeglądania, należy zakupić dodatkowe pakiety licencyjne. 

8. Użytkownik potwierdza wymóg, zgodnie z którym Produktu można używać wyłącznie w przypadku takiej liczby 
urządzeń IP, dla jakiej zakupiono licencje na urządzenie, jak określono w warunkach ogólnych umowy EULA 
„Licencja, instalacja i warunki oraz ograniczenia dotyczące użytkowania”. 

 

Milestone XProtect® Express+ 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu XProtect Express+ postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Komponent Produktu, jakim jest „serwer zarządzający” (Management Server), może być zainstalowany na 
jednym (1) komputerze wskazanym jako serwer zarządzający oraz na potencjalnym klastrze awaryjnego serwera 
zarządzającego dla każdego kodu licencyjnego oprogramowania.  

2. Komponent Produktu będący „serwerem rejestrującym” (Recording Server) może być zainstalowany na jednym 
(1) komputerze wskazanym jako serwer rejestrujący. Serwer rejestrujący (Recording Server) musi być 
zarządzany przez wyznaczony serwer zarządzający (Management Server) zdefiniowany powyżej. 

3. Produktu można użytkować jedynie na komputerach z systemami operacyjnymi, dla których Produkt został 
zaprojektowany. 

4. Instalując Produkt, użytkownik akceptuje również warunki licencji oprogramowania firmy Microsoft dla produktu 
Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. Produkt może być użytkowany, z uwzględnieniem wyjątków opisanych w paragrafie 6 poniżej, bezpośrednio lub 
w formie pośredniej, wyłącznie przez użytkownika, jego pracowników lub współpracowników w tym 
przedstawicieli organów ścigania prowadzących postępowanie na rzecz użytkownika. Dlatego Produktu nie 
mogą w żaden sposób obsługiwać ani użytkować klienci użytkownika ani inne strony trzecie. 

6. Produkt może być zdalnie obsługiwany przez użytkownika lub stronę trzecią z użyciem systemu Milestone 
Interconnect, o ile: a) użytkownik, lub strona trzecia, w drodze zakupu lub subskrypcji legalnie nabył licencje na 
kamery Milestone Interconnect, które będą dostępne z poziomu centralnego systemu Milestone XProtect 
Corporate, oraz b) użytkownik posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia nadzoru. 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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7. Advanced Audio Coding (AAC). Produkt zawiera funkcję AAC, więc postanawia się, co następuje: AAC jest 
licencjonowaną technologią i jako taka wymaga licencji zgodnie z odpowiednimi patentami z portfela patentów 
AAC.  Licencję AAC udostępnia VIA LICENSING CORPORATION. Za pośrednictwem produktu od Milestone 
Systems dostępna jest ograniczona liczba licencji AAC. Każdy produkt Milestone, który obsługuje funkcję AAC, 
obejmuje podstawową licencję oraz dwie licencje klienta przeglądania. Jeśli potrzebne są więcej niż dwa klienty 
przeglądania, należy zakupić dodatkowe pakiety licencyjne. 

8. Użytkownik potwierdza wymóg, zgodnie z którym Produktu można używać wyłącznie w przypadku takiej liczby 
urządzeń IP, dla jakiej zakupiono licencje na urządzenie, jak określono w warunkach ogólnych umowy EULA 
„Licencja, instalacja i warunki oraz ograniczenia dotyczące użytkowania”. 

 

Milestone XProtect® Essential+ 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu XProtect Essential+ postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Komponent Produktu, jakim jest „serwer zarządzający” (Management Server), może być zainstalowany na 
jednym (1) komputerze wskazanym jako serwer zarządzający oraz na potencjalnym klastrze awaryjnego serwera 
zarządzającego dla każdego kodu licencyjnego oprogramowania.  

2. Komponent Produktu będący „serwerem rejestrującym” (Recording Server) może być zainstalowany na jednym 
(1) komputerze wskazanym jako serwer rejestrujący. Serwer rejestrujący (Recording Server) musi być 
zarządzany przez wyznaczony serwer zarządzający (Management Server) zdefiniowany powyżej. 

3. Produktu można użytkować jedynie na komputerach z systemami operacyjnymi, dla których Produkt został 
zaprojektowany. 

4. Instalując Produkt, użytkownik akceptuje również warunki licencji oprogramowania firmy Microsoft dla produktu 
Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. Produkt może być używany wyłącznie do nadzoru lub innych celów związanych z rejestrowaniem obrazu wideo 
w obiektach lub na gruntach należących do użytkownika albo przez niego kontrolowanych. Dlatego Produktu nie 
można używać na przykład do nadzoru obiektów lub gruntów klientów użytkownika. 

6. Produkt zainstalowany na mocy niniejszej Umowy licencyjnej można użytkować maksymalnie z ośmioma (8) 
aktywowanymi urządzeniami IP. Z zastrzeżeniem ograniczenia do ośmiu (8) aktywowanych urządzeń IP, 
użytkownik przyjmuje do wiadomości wymóg, zgodnie z którym Produktu można używać wyłącznie w przypadku 
takiej liczby urządzeń IP, dla jakiej zakupiono licencje na urządzenie, jak określono w warunkach ogólnych 
niniejszej Umowy licencyjnej, „Licencja, instalacja i warunki oraz ograniczenia dotyczące użytkowania”.  

7. Dla Produktu nie jest przewidziane żadne wsparcie techniczne poza informacjami, które można pobrać z witryny 
internetowej firmy Milestone, zgodnie z informacją wyświetlaną w oknie dialogowym Produktu. 
 

Klienty XProtect® 
Milestone XProtect® Smart Client 
Instalacja i użytkowanie – w odniesieniu do produktu XProtect Smart Client postanawia się, co następuje:  
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania nieograniczonej liczby 
egzemplarzy Produktu z uwzględnieniem następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Produkt można użytkować jedynie na komputerach z systemami operacyjnymi, dla których Produkt został 
zaprojektowany. 

2. Produktu można używać wyłącznie z produktami XProtect VMS lub rejestratorami NVR Milestone Husky. W 
przypadku używania razem z produktami XProtect VMS lub rejestratorami NVR Milestone Husky Produkt można 
użytkować razem z innymi zgodnymi produktami firmy Milestone oraz z produktami/elementami innych 
producentów stworzonymi przy pomocy zestawu SDK (Software Development Kit) firmy Milestone lub zestawu 
IPSDK (Integration Platform Software Development Kit) firmy Milestone. 

3. W przypadku używania łącznie z oficjalnie kompatybilnymi produktami firmy Milestone Produkt może być 
również użytkowany razem z produktami/elementami innych producentów utworzonymi za pomocą zestawu SDK 
na platformie integracyjnej firmy Milestone. 

4. Użytkowanie Produktu jest dodatkowo ograniczone Umową licencyjną użytkownika oprogramowania dotyczącą 
zastosowanego produktu serwerowego XProtect VMS. 
 
 

Milestone XProtect® Web Client 
Instalacja i użytkowanie – w odniesieniu do produktu XProtect Web Client postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do użytkowania Produktu na nieograniczonej liczbie 
komputerów i urządzeń z uwzględnieniem następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Użytkując program Milestone XProtect Web Client, użytkownik akceptuje warunki ogólne zawarte w niniejszej 
Umowie licencyjnej.   

2. Produkt można użytkować jedynie na komputerach i urządzeniach z systemami operacyjnymi, dla których 
Produkt został zaprojektowany. 

3. Produkt można użytkować wyłącznie w połączeniu z oficjalnie obsługiwaną wersją serwera Milestone XProtect 
Mobile albo z dedykowanymi środowiskami pracy do oceny produktu zapewnionych przez firmę Milestone. 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-
web-client/. 

 

Milestone XProtect® Mobile 
Instalacja i użytkowanie – w odniesieniu do klienta XProtect Mobile postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania nieograniczonej liczby 
egzemplarzy Produktu z uwzględnieniem następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Produkt można użytkować jedynie na urządzeniach z systemami operacyjnymi, dla których Produkt został 
zaprojektowany. 

2. Produkt można użytkować wyłącznie w połączeniu z oficjalnie obsługiwaną wersją serwera XProtect Mobile 
Server albo z dedykowanymi środowiskami pracy do oceny produktu zapewnionych przez firmę Milestone. 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-
mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/. 

3. Korzystanie z funkcji przesyłania wideo podlega licencji produktu XProtect VMS lub Milestone Husky NVR, wraz 
z którym jest ona wykorzystywana. Dla każdego wymienionego użytkownika klienta XProtect Mobile, który chce 
korzystać z funkcji przesyłania wideo, niezbędna jest jedna (1) licencja na kamerę w produkcie XProtect VMS lub 
Milestone Husky NVR. 

 

Serwer Milestone XProtect® Mobile 
Instalacja i użytkowanie – w odniesieniu do serwera XProtect Mobile postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania nieograniczonej liczby 
egzemplarzy Produktu z uwzględnieniem następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Produkt można użytkować jedynie na komputerach z systemami operacyjnymi, dla których Produkt został 
zaprojektowany. 

2. Produktu można używać wyłącznie z produktami XProtect VMS lub rejestratorami NVR Milestone Husky, dla 
których legalnie nabyto licencje. 

3. Użytkowanie serwera XProtect Mobile jest dodatkowo ograniczone Umową licencyjną użytkownika 
oprogramowania dotyczącą produktu Milestone XProtect VMS lub rejestratora NVR Milestone Husky, w 
połączeniu z którym jest on używany. 

4. Akceptując niniejszą Umowę licencyjną, użytkownik akceptuje jej warunki w imieniu wszystkich użytkowników 
końcowych, którym umożliwia połączenie z serwerem XProtect Mobile w związku z używaniem produktów 
XProtect Mobile oraz XProtect Web Client. 

5. Użytkowanie funkcji powiadomień Smart Connect, Video Push i Mobile Push jest oparte na usługach stron 
trzecich oraz łączności sieciowej, w tym na usługach powiadomień i sieciach komunikacji bezprzewodowej. 
Oprócz ograniczeń ogólnych dotyczących odpowiedzialności firmy Milestone, określonych w sekcji 
„Ograniczenie odpowiedzialności” powyżej, firma Milestone nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej 
z użycia lub niemożności użycia tych funkcji, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, z powodu sieci lub usług 
stron trzecich używanych do obsługi tych funkcji. 

6. Użytkowanie funkcji powiadomień Smart Connect i Mobile Push Notification jest uwarunkowane ważną umową o 
świadczenie usług Milestone Care Plus. Firma Milestone nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne 
przerwy w świadczeniu usługi spowodowane przekroczeniem terminu odnowienia usługi Milestone Care Plus. 

7. Za korzystanie z usługi XProtect Mobile mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty przez strony trzecie, w tym 
m.in. koszty komunikacji i subskrypcje usług stron trzecich. 

 

Dodatki i składniki 
Milestone XProtect® Access 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu XProtect Access postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Produktu można używać wyłącznie z produktami XProtect VMS (dowolny produkt XProtect VMS oprócz XProtect 
Essential+) lub zatwierdzonymi wersjami OEM tych Produktów albo z produktem NVR Milestone Husky, dla 
których legalnie nabyto licencję w drodze zakupu lub subskrypcji.  

2. Produkt może być obsługiwany z nieograniczonej liczby aplikacji do zarządzania XProtect Management 
Applications / klientów zarządzania XP Protect Management Clients oraz klientów XProtect Smart Client 
połączonych z systemem XProtect VMS lub rejestratorem NVR Milestone Husky. 

3. Aby ułatwić komunikację z systemami stron trzecich, można zainstalować nieograniczoną liczbę dodatków plug-
in XProtect Access na serwerze zdarzeń (Event Server) w systemie XProtect VMS lub rejestratorze NVR 
Milestone Husky. Oprócz ograniczeń ogólnych dotyczących odpowiedzialności firmy Milestone, określonych w 
sekcji „Ograniczenie odpowiedzialności” powyżej, firma Milestone nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności 
wynikającej z użycia lub niemożności użycia Produktu, jeśli wtyczki zostały dostarczone przez dostawcę innego 
niż Milestone lub kiedy wtyczka XProtect Access dostarczona przez firmę Milestone jest używana z produktami 
innych firm lub wersją produktu innej firmy, dla której nie została przeznaczona lub z którą nie została 
przetestowana. Ponadto firma Milestone nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z użycia lub 
niemożności użycia Produktu spowodowanej przez błędy w produkcie innej firmy, z którym jest używany dodatek 
XProtect Access. 

https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/
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4. Produktu można używać wyłącznie z oficjalnie kompatybilnymi produktami XProtect VMS oraz rejestratorami 
NVR Milestone Husky.  

5. Produkt XProtect Access może być użytkowany wyłącznie z taką liczbą drzwi, na jaką zostały zakupione i 
zarejestrowane licencje na drzwi dla danego Produktu w formie kodu licencyjnego oprogramowania. 

 

Milestone XProtect® LPR 
Instalacja i użytkowanie – w odniesieniu do produktu XProtect LPR postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Produktu można używać wyłącznie z produktami XProtect VMS (dowolny produkt XProtect VMS oprócz XProtect 
Essential+) lub zatwierdzonymi wersjami OEM tych Produktów albo z rejestratorem NVR Milestone Husky 
(dowolny produkt NVR Milestone Husky), dla których legalnie nabyto licencję w drodze zakupu lub subskrypcji.  

2. Produkt XProtect LPR można zainstalować na nieograniczonej liczbie komputerów wskazanych jako serwery 
XProtect LPR dla każdego kodu licencyjnego oprogramowania. 

3. Produkt można użytkować jedynie na komputerach z systemami operacyjnymi, dla których Produkt został 
zaprojektowany. 

4. Produktu można używać wyłącznie z oficjalnie kompatybilnymi produktami XProtect VMS oraz rejestratorami 
NVR Milestone Husky. W przypadku używania łącznie z oficjalnie kompatybilnymi produktami firmy Milestone 
Produkt może być również użytkowany razem z produktami/elementami innych producentów utworzonymi za 
pomocą zestawu SDK na platformie integracyjnej firmy Milestone. 

5. Wtyczkę XProtect LPR można instalować na nieograniczonej liczbie komputerów wskazanych jako serwery 
zdarzeń (Event Server) lub jako serwery rejestrujące (Recording Server) albo na komputerach z aplikacją 
Management Client. 

6. Produkt XProtect LPR może być użytkowany wyłącznie z taką liczbą kamer, na jaką zostały zakupione i 
zarejestrowane licencje na kamery LPR dla danego Produktu w formie kodu licencyjnego oprogramowania. 

7. Biblioteki XProtect LPR License Plate Libraries (biblioteki tablic rejestracyjnych XProtect LPR) mogą zostać 
rozmieszczone na nieograniczonej liczbie serwerów XProtect LPR. 

8. Produkt XProtect LPR może być użytkowany wyłącznie z taką liczbą bibliotek tablic rejestracyjnych XProtect 
LPR, na jaką zostały zakupione i zarejestrowane licencje dla danego Produktu w formie kodu licencyjnego 
oprogramowania. 

 

Milestone XProtect® Transact 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu XProtect Transact postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Produktu można używać wyłącznie z produktami XProtect VMS (dowolny produkt XProtect VMS firmy Milestone 
oprócz XProtect Essential+) lub zatwierdzonymi wersjami OEM tych Produktów albo z rejestratorem NVR 
Milestone Husky (dowolny produkt NVR Milestone Husky), dla których legalnie nabyto licencję w drodze zakupu 
lub subskrypcji.  

2. Produkt może być obsługiwany z nieograniczonej liczby aplikacji do zarządzania XProtect Management 
Applications / klientów zarządzania XP Protect Management Clients oraz klientów XProtect Smart Client 
połączonych z systemem XProtect VMS lub rejestratorem NVR Milestone Husky. 

3. Produktu można używać wyłącznie z oficjalnie kompatybilnymi produktami XProtect VMS oraz rejestratorami 
NVR Milestone Husky. W przypadku używania łącznie z oficjalnie kompatybilnymi produktami firmy Milestone 
Produkt może być również użytkowany razem z produktami/elementami innych producentów utworzonymi za 
pomocą zestawu SDK na platformie integracyjnej firmy Milestone. 

4. Produkt może być użytkowany wyłącznie z taką liczbą połączeń źródłowych, na jaką zostały zakupione i 
zarejestrowane licencje dla każdego kodu licencyjnego oprogramowania używanego przez wyznaczony serwer 
XProtect Transact.  

 

Milestone XProtect® Smart Wall 
Użytkowanie — w odniesieniu do produktu Milestone XProtect Smart Wall postanawia się, co następuje: Firma 
Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do użytkowania Produktu z uwzględnieniem następujących 
postanowień i ograniczeń: 

1. Produkt można użytkować w ramach systemów XProtect Corporate bez potrzeby uzyskiwania osobnych licencji. 
Produkt może być użytkowany wraz z XProtect Expert, dla którego legalnie nabyto podstawową licencję 
XProtect Smart Wall drogą kupna lub subskrypcji.  

2. Produkt może być obsługiwany z nieograniczonej liczby aplikacji klienckich do zarządzania XProtect 
Management Clients i XProtect Smart Clients połączonych z systemem XProtect Corporate. 

3. Użytkowanie Produktu jest dodatkowo ograniczone Umową licencyjną użytkownika oprogramowania dotyczącą 
produktu serwerowego XProtect VMS. 

 

Milestone XProtect® Screen Recorder 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu Milestone XProtect Screen Recorder postanawia się, co 
następuje: 
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Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Produkt można zainstalować na nieograniczonej liczbie komputerów i innych urządzeń z systemem 
operacyjnym, dla którego Produkt został zaprojektowany (zwanych dalej komputerami).   

2. Produkt może być używany wyłącznie do nadzoru lub innych celów związanych z rejestrowaniem obrazu wideo 
w komputerach należących do użytkownika albo przez niego kontrolowanych. Dlatego Produktu nie można 
używać na przykład do nadzoru komputerów klientów użytkownika. 

3. Produktu można używać wyłącznie z produktami XProtect VMS Milestone oraz rejestratorami NVR Milestone 
Husky.  

4. Dla każdego użycia Produktu wymagana jest jedna (1) licencja na kamerę w produkcie Milestone XProtect VMS 
lub rejestratorze NVR Milestone Husky. 

5. Użytkowanie Produktu jest dodatkowo ograniczone Umową licencyjną użytkownika oprogramowania dotyczącą 
produktu Milestone XProtect VMS lub rejestratora NVR Milestone Husky. 

 

Wtyczka Milestone XProtect® 360º Split View Plug-in 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu Milestone XProtect 360º Split View Plug-in postanawia się, 
co następuje: 

1. Produkt może być użytkowany wyłącznie w połączeniu z produktem Milestone XProtect Smart Client w 
przypadku użytkowania razem z produktami Milestone XProtect VMS lub zatwierdzonymi wersjami OEM tych 
Produktów albo rejestratorami NVR Milestone Husky z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie instalacji i 
użytkowania tych Produktów zdefiniowanych w niniejszej Umowie licencyjnej. 

2. Produkt można zainstalować na nieograniczonej liczbie komputerów. 

 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu Milestone XProtect Input Unit Plug-ins postanawia się, co 
następuje: 

1. Produkt może być użytkowany wyłącznie w połączeniu z produktem Milestone XProtect Smart Client w 
przypadku użytkowania razem z produktami Milestone XProtect VMS lub rejestratorami NVR Milestone Husky z 
uwzględnieniem ograniczeń w zakresie instalacji i użytkowania tych Produktów zdefiniowanych w niniejszej 
Umowie licencyjnej. 

2. Produkt można zainstalować na nieograniczonej liczbie komputerów.  
 

Milestone XProtect® Device Pack 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu Milestone XProtect Device Pack postanawia się, co 
następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Produktu i jego sterowników można używać wyłącznie z produktami XProtect VMS Milestone lub rejestratorami 
NVR Milestone Husky, dla których legalnie nabyto licencje.  

2. Produkt wraz z przypisanymi do niego sterownikami urządzeń można użytkować jedynie na komputerach z 
systemami operacyjnymi, dla których Produkt został zaprojektowany. 

3. Produkt wraz z przypisanymi do niego sterownikami urządzeń można zainstalować na nieograniczonej liczbie 
komputerów wskazanych jako serwery rejestrujące (Recording Server), awaryjne serwery rejestrujące (Failover 
Recording Server) oraz rejestratory NVR. 

 

Milestone Open Network Bridge 
Instalacja i użytkowanie – w odniesieniu do produktu Milestone Open Network Bridge postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Produkt można użytkować jedynie na komputerach z systemami operacyjnymi, dla których Produkt został 
zaprojektowany. 

2. Produktu można używać wyłącznie w połączeniu z produktami Milestone XProtect VMS (oprócz XProtect 
Essential+) lub rejestratorami NVR Milestone Husky, dla których legalnie nabyto licencje i obsługujących 
platformę Milestone Integration Platform. 
 

 

Milestone XProtect® Download Manager 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu Milestone XProtect Download Manager („Download 
Manager”) postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania nieograniczonej liczby 
egzemplarzy menedżera pobierania (Download Manager) z uwzględnieniem następujących postanowień oraz 
ograniczeń: 

1. Produkt Download Manager może być użytkowany wyłącznie na komputerach z systemami operacyjnymi, dla 
których aplikacja ta została zaprojektowana. 
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2. Produkt Download Manager może być użytkowany wyłącznie w połączeniu z produktem Milestone XProtect, z 
którym został on dostarczony (Oryginalny produkt XProtect). W przypadku używania produktu Download 
Manager razem z oryginalnym produktem XProtect możne być on użytkowany również razem z 
produktami/elementami innych producentów stworzonymi na bazie zestawu SDK (Software Development Kit) 
firmy Milestone lub zestawu IPSDK (Integration Platform Software Development Kit) firmy Milestone. 

3. Użytkowanie produktu Download Manager jest dodatkowo ograniczone Umową licencyjną użytkownika 
oprogramowania dotyczącą produktu XProtect VMS. 

 

Milestone Software® Manager 
Instalacja i użytkowanie – w odniesieniu do produktu Milestone Software Manager („Software Manager”) postanawia 
się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania nieograniczonej liczby 
egzemplarzy menedżera Software Manager z uwzględnieniem następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Produkt Software Manager może być użytkowany wyłącznie w połączeniu z komputerami z systemami 
operacyjnymi, dla których produkt Software Manager został zaprojektowany oraz w połączeniu z komputerami z 
przyszłymi systemami operacyjnymi, które firma Milestone może zatwierdzić jako obsługiwane przez produkt 
Software Manager. Więcej informacji można znaleźć pod adresem 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/ 

2. Produkt Software Manager może być użytkowany wyłącznie w połączeniu z produktami Milestone XProtect, dla 
których produkt Software Manager został zaprojektowany oraz w połączeniu z przyszłymi produktami, które firma 
Milestone może zatwierdzić jako obsługiwane przez produkt Software Manager. Więcej informacji można 
znaleźć pod adresem https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/ 

3. Użytkownik, używając produktu Milestone Software Manager do zdalnego instalowania lub aktualizowania 
produktów Milestone XProtect na innych komputerach, zostaje uznany za administratora systemu tych 
komputerów („Komputery zdalne”). Jako administrator systemu, użytkownik jest odpowiedzialny za 
zagwarantowanie, aby użytkownicy komputerów zdalnych zrozumieli i zaakceptowali Umowę licencyjną dla 
zainstalowanych i użytkowanych za pomocą produktu Milestone Software Manager produktów Milestone 
XProtect nawet w przypadku, gdy proces instalacji został przeprowadzony bez nadzoru ze strony użytkowników 
komputerów zdalnych i prawdopodobnie również w sposób przez nich niezauważony. Użytkownik, instalując i 
aktualizując produkt Milestone XProtect na dowolnym komputerze zdalnym, zgadza się, jako administrator 
systemu, przyjąć odpowiedzialność za przestrzeganie przez użytkowników komputerów zdalnych postanowień 
niniejszej Umowy licencyjnej. 
 

Husky 
Urządzenia do monitoringu wideo serii Milestone Husky IVO™ 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do urządzeń do monitoringu wideo serii Milestone Husky IVO™ (dotyczy 
następujących produktów: Milestone Husky 150D, Milestone Husky 350T, Milestone Husky 350R, Milestone Husky 
700R, Milestone Husky 1000R and Milestone Husky 1800R, w tym wszystkie wersje tych produktów) postanawia się, 
co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do wdrożenia i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Oprogramowanie XProtect VMS, Husky Assistant i inne ewentualne dodatki do oprogramowania, takie jak Husky 
Recovery Tool, dostarczane wraz z Produktem, mogą być używane wyłącznie ze sprzętem komputerowym i 
systemem operacyjnym, z którym są dostarczane. 

2. Aktualizacje oprogramowania oraz obrazy odzyskiwania dostarczone przez Produkt Milestone dla tego produktu 
mogą być używane wyłącznie z Produktem. 

3. Produkt ma wstępnie zainstalowane oprogramowanie XProtect VMS. Korzystanie z oprogramowania XProtect 
VMS podlega warunkom określonym dla danego produktu (patrz odpowiednia sekcja niniejszej Umowy 
licencyjnej) i jest uwarunkowane użyciem poprawnie uzyskanego i zarejestrowanego kodu licencyjnego 
oprogramowania. 

4. Produkt zawiera wbudowany system operacyjny Microsoft Windows. Dołączona licencja Microsoft Windows 
zapewnia bezpłatny dostęp do ewentualnych aktualizacji odpowiedniego systemu operacyjnego Windows, które 
może udostępnić firma Microsoft. Obowiązkiem użytkownika jest utrzymanie aktualności systemu operacyjnego 
Windows zgodnie z wytycznymi Microsoft. Milestone nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompatybilność 
przyszłych aktualizacji oprogramowania systemu operacyjnego Windows, a przyszłe wersje systemu 
operacyjnego Microsoft Windows mogą zmienić wykorzystanie dostępnych zasobów systemowych w Produkcie, 
co może mieć wpływ na ogólną wydajność Produktu. Produkt jest dodatkowo zwymiarowany i zaprojektowany 
dla dołączonej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows. Firma Milestone nie może zagwarantować 
zgodności z innymi wersjami systemów operacyjnych Microsoft Windows. 

5. Dołączony system operacyjny Microsoft Windows może być używany tylko razem z Produktem i dlatego nie 
należy z niego korzystać na żadnym innym sprzęcie komputerowym. Warunki korzystania z systemu 
operacyjnego Microsoft Windows są regulowane przez umowę licencyjną użytkownika oprogramowania firmy 
Microsoft. 

6. Produkt może zawierać składniki oprogramowania firmy Dell EMC, np. zintegrowany kontroler Dell Remote 
Access Controller (iDRAC); korzystanie z takich składników podlega umowie licencyjnej użytkownika końcowego 

https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
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na oprogramowanie Dell EMC, par. https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-
conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements.   
 

 

Rejestratory NVR Milestone Husky™ X 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do rejestratorów NVR Milestone Husky™ X-series (dotyczy 
następujących produktów: Milestone Husky™ X2 oraz Milestone Husky™ X8, w tym wszystkie wersje tych 
produktów) postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do wdrożenia i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Oprogramowanie XProtect VMS i dodatki do oprogramowania dostarczane wraz z Produktem, w tym między 
innymi Husky Assistant i Husky Recovery Tool, mogą być używane wyłącznie ze sprzętem komputerowym i 
systemem operacyjnym, z którym są dostarczane. 

2. Aktualizacje oprogramowania oraz obrazy odzyskiwania dostarczone przez Produkt Milestone dla tego produktu 
mogą być używane wyłącznie z Produktem. 

3. Produkt ma wstępnie zainstalowane oprogramowanie XProtect VMS. Korzystanie z oprogramowania XProtect 
VMS podlega warunkom określonym dla danego produktu (patrz odpowiednia sekcja niniejszej Umowy 
licencyjnej) i jest uwarunkowane użyciem poprawnie uzyskanego i zarejestrowanego kodu licencyjnego 
oprogramowania. 

4. Produkt zawiera wbudowany system operacyjny Microsoft Windows. Dołączona licencja Microsoft Windows 
zapewnia bezpłatny dostęp do ewentualnych aktualizacji systemu operacyjnego Windows, które może 
udostępnić firma Microsoft. Obowiązkiem użytkownika jest utrzymanie aktualności systemu operacyjnego 
Windows zgodnie z wytycznymi Microsoft. Milestone nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompatybilność 
przyszłych aktualizacji oprogramowania systemu operacyjnego Windows, a przyszłe wersje systemu 
operacyjnego Microsoft Windows mogą zmienić wykorzystanie dostępnych zasobów systemowych w Produkcie, 
co może mieć wpływ na ogólną wydajność Produktu. Produkt jest dodatkowo zwymiarowany i zaprojektowany 
dla dołączonej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows. Firma Milestone nie może zagwarantować 
zgodności z innymi wersjami systemów operacyjnych Microsoft Windows. 

5. Dołączony system operacyjny Microsoft Windows może być używany tylko razem z Produktem i dlatego nie 
należy z niego korzystać na żadnym innym sprzęcie komputerowym. Warunki korzystania z systemu 
operacyjnego Microsoft Windows są regulowane przez umowę licencyjną użytkownika oprogramowania firmy 
Microsoft. 

 

Rejestrator NVR Milestone Husky™ seria M 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do Milestone Husky™ NVR seria M (dotyczy następujących produktów: 
Milestone Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 oraz Milestone Husky™ M50, w tym wszystkich wersji tych 
produktów) postanawia się, co następuje: 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do wdrożenia i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących postanowień oraz ograniczeń: 

1. Każdy zakup Produktu wymaga wcześniejszego zaakceptowania niniejszej Umowy licencyjnej.  
2. Oprogramowanie Milestone Husky NVR może być używane wyłącznie w połączeniu ze sprzętem komputerowym 

i systemem operacyjnym, z jakim zostało dostarczone, oraz z kodem licencyjnym oprogramowania 
dostarczonym przez firmę Milestone. W przypadku konieczności wymiany istotnych części sprzętu, 
oprogramowanie może zostać ponownie zainstalowane i aktywowane z wykorzystaniem nowego kodu 
licencyjnego oprogramowania uzyskanego od przedstawiciela firmy Milestone lub z Software Registration 
Service Center (Centrum rejestracji oprogramowania) firmy Milestone na stronie firmy Milestone pod adresem 
www.milestonesys.com.  

3. Produkt może być użytkowany, z uwzględnieniem wyjątków opisanych w paragrafie 5 poniżej, bezpośrednio lub 
w formie pośredniej, wyłącznie przez użytkownika, jego pracowników lub współpracowników w tym 
przedstawicieli organów ścigania prowadzących postępowanie na rzecz użytkownika. Dlatego Produktu nie 
mogą w żaden sposób obsługiwać ani użytkować klienci użytkownika ani inne strony trzecie. 

4. Produkt może być używany wyłącznie do nadzoru lub innych celów związanych z rejestrowaniem obrazu wideo 
w obiektach lub na gruntach należących do użytkownika albo przez niego kontrolowanych. Dlatego Produktu nie 
można używać na przykład do nadzoru obiektów lub gruntów klientów użytkownika. 

5. Produkt może być zdalnie obsługiwany przez użytkownika lub stronę trzecią z użyciem systemu Milestone 
Interconnect, o ile: a) użytkownik lub strona trzecia w drodze zakupu lub subskrypcji nabyli licencje na kamery 
Milestone Interconnect, które będą dostępne z poziomu centralnego systemu XProtect Corporate; oraz b) 
użytkownik posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia nadzoru. 

6. Produkt został zaprojektowany do użytku z maksymalną liczbą urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, należy 
skontaktować się z przedstawicielem firmy Milestone lub przejrzeć dokumentację produktu. Produktu nie można 
używać z większą liczbą urządzeń niż tą, dla której został zaprojektowany i na jaką użytkownik zakupił 
odpowiednią licencję w formie kodu licencyjnego oprogramowania. 

 

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements
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MIP SDK i narzędzia 

MIP SDK i MIP SDK Mobile 
Instalacja i korzystanie – w odniesieniu do MIP SDK (Milestone Integration Platform Software Development Kit) oraz 
MIP SDK Mobile postanawia się, co następuje:  
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania każdego z Produktów, tj. MIP 
SDK i MIP SDK Mobile z uwzględnieniem następujących ograniczeń: 

1. Produkt może być zainstalowany na nieograniczonej liczbie komputerów i używany do oceny lub rozwoju.  
2. Produktu można użytkować jedynie na komputerach z systemami operacyjnymi, dla których Produkt został 

zaprojektowany. 
3. Produkt może być użytkowany, bezpośrednio lub w formie pośredniej, wyłącznie przez użytkownika, jego 

pracowników lub współpracowników.  
4. Produkt może być używany wyłącznie w połączeniu z produktami Milestone XProtect, rejestratorami NVR 

Milestone Husky obsługującymi zestaw SDK Milestone Integration Platform Software Development Kit oraz 
zatwierdzonymi wersjami OEM produktów Milestone XProtect; Produkt nie może być używany oddzielnie, w 
połączeniu z produktami innymi niż Milestone.  

5. MIP SDK: Można redystrybuować na rzecz osób trzecich części Produktu, które zostały specjalnie oznaczone 
jako składniki redystrybucyjne (są to pliki wykonywalne zawarte w następujących podfolderach folderu 
instalacyjnego Produktu: \bin oraz folder \VpsSamples\bin) i pod warunkiem, że wszystkie umowy licencyjne, w 
tym, ale bez ograniczenia do tych wymienionych w pliku „3rdparty software terms and conditions.txt” w folderze 
\bin do folderu instalacyjnego produktu, są uwzględniane w takiej redystrybucji, w związku z własnymi 
komponentami użytkownika jako częścią całkowitego rozwiązania używanego razem z odpowiednio 
zatwierdzonym produktem licencjonowanym Milestone. 

6. MIP SDK Mobile: Można redystrybuować na rzecz osób trzecich części Produktu, które zostały specjalnie 
oznaczone jako składniki redystrybucyjne (są to pliki wykonywalne zawarte w folderze lib każdego podfolderu 
MIP SKD Mobile) i pod warunkiem, że wszystkie umowy licencyjne, w tym, ale bez ograniczenia do tych 
wymienionych w pliku „3rd party software terms and conditions.txt” w folderze instalacyjnym produktu, są 
uwzględniane w takiej redystrybucji, w związku z własnymi komponentami użytkownika jako częścią całkowitego 
rozwiązania używanego razem z odpowiednio zatwierdzonym produktem Milestone. 

7. Korzystanie z Produktu jest dodatkowo ograniczone standardowymi klauzulami wymienionymi w Umowie 
licencyjnej użytkownika oprogramowania Milestone lub wersją OEM produktu Milestone, z którym jest on 
używany. 

8. Użytkownik akceptuje i gwarantuje, że nie będzie używać Produktu lub innych narzędzi technicznych w sposób 
umożliwiający użytkownikowi końcowemu korzystanie z produktu Milestone lub wersji OEM produktu Milestone 
w sposób, który może naruszać Umowę Licencyjną użytkownika oprogramowania, lub złamać lub omijać system 
licencjonowania produktu Milestone lub wersji OEM produktu Milestone. 

9. Produkt zawiera oprogramowanie i komponenty, które umożliwiają użytkownikowi połączenie lub integrację z 
oprogramowaniem innych producentów. Produkt nie obejmuje licencji do takiego oprogramowania innych 
producentów, które to licencje powinny być uzyskane przez użytkownika we własnym zakresie. 

Milestone StableFPS 
Instalacja i użytkowanie — w odniesieniu do produktu Milestone StableFPS postanawia się, co następuje:  
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących ograniczeń: 

1. Produkt można zainstalować i wykorzystywać na nieograniczonej liczbie komputerów z zainstalowanym 
produktem Milestone XProtect VMS. Produktu można używać wyłącznie w celach testowania, rozwoju i 
demonstracji.  

2. Produkt może być użytkowany, bezpośrednio lub w formie pośredniej, wyłącznie przez użytkownika, jego 
pracowników lub współpracowników. Produkt składa się ze sterownika urządzenia oraz nagranych strumieni 
multimediów, w tym treści wideo. Zabrania się ponownej dystrybucji, udzielania podlicencji i udzielania w inny 
sposób praw do Produktu oraz jego składników, w tym treści wideo, jakimkolwiek stronom trzecim. Jeśli 
użytkownik doda jakiekolwiek treści wideo do Produktu, będzie odpowiedzialny za zapewnienie podstawy 
prawnej do korzystania z takiego wideo, w tym licencji na korzystanie z obiektów praw stron trzecich oraz zgody 
osoby, której dane dotyczą, gdy taka licencja, zgoda lub inna podstawa prawna będzie wymagana na mocy 
obowiązujących przepisów prawa.  

3. Produktu można używać tylko do prezentacji rozwiązania Milestone XProtect VMS oraz do celów rozwoju, 
testowania i demonstracji aplikacji lub systemów wykorzystywanych w ramach rozwiązania Milestone XProtect 
VMS. Firma Milestone nie udziela i wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek gwarancji na aplikacje lub systemy 
wykorzystywane lub łączone z rozwiązaniem Milestone XProtect VMS. Użytkownik ponosi przez cały czas pełne 
ryzyko wynikające z korzystania z takich aplikacji i systemów, w tym jest zobowiązany do uzyskania 
wymaganych licencji na korzystanie z oprogramowania stron trzecich.  

4. Produkt może być używany wyłącznie w połączeniu z produktami Milestone XProtect, rejestratorami NVR 
Milestone Husky obsługującymi zestaw SDK Milestone Integration Platform oraz zatwierdzonymi wersjami OEM 
produktów Milestone XProtect. Produkt nie może być używany oddzielnie, w połączeniu z produktami innymi niż 
Milestone.  
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5. Użytkownik akceptuje i gwarantuje, że nie będzie używać Produktu w sposób umożliwiający użytkownikowi 
końcowemu korzystanie z produktu Milestone lub wersji OEM produktu Milestone w sposób, który może 
naruszać warunki licencji lub złamać lub omijać system licencjonowania produktu Milestone lub wersji OEM 
produktu Milestone. 

Narzędzia MIP SDK 
Instalacja i korzystanie — w odniesieniu do narzędzi MIP SDK (Milestone Integration Platform Software 
Development Kit):  
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zainstalowania i użytkowania Produktu z uwzględnieniem 
następujących ograniczeń: 
1. Produkt może być zainstalowany na nieograniczonej liczbie komputerów i wykorzystywany do rozwoju.  
2. Produktu można użytkować jedynie na komputerach z systemami operacyjnymi, dla których Produkt został 

zaprojektowany. 
3. Produkt może być użytkowany, bezpośrednio lub w formie pośredniej, wyłącznie przez użytkownika, jego 

pracowników lub współpracowników. Dlatego Produktu nie mogą w żaden sposób obsługiwać ani użytkować 
klienci użytkownika ani inne strony trzecie.   

4. Produkt może być używany wyłącznie w połączeniu z produktami Milestone XProtect, rejestratorami NVR 
Milestone Husky obsługującymi zestaw SDK Milestone Integration Platform oraz zatwierdzonymi wersjami OEM 
produktów Milestone XProtect. Produkt nie może być używany oddzielnie, w połączeniu z produktami innymi niż 
Milestone.  

5. Korzystanie z Produktu jest dodatkowo ograniczone warunkami i wymogami wymienionymi w Umowie licencyjnej 
użytkownika oprogramowania Milestone lub wersją OEM produktu Milestone, z którym jest on używany. 

6. Użytkownik akceptuje i gwarantuje, że nie będzie używać Produktu w sposób umożliwiający użytkownikowi 
końcowemu korzystanie z produktu Milestone lub wersji OEM produktu Milestone w sposób, który może naruszać 
warunki umowy licencyjnej, w tym niniejszej Umowy licencyjnej lub złamać lub omijać system licencjonowania 
produktu Milestone lub wersji OEM produktu Milestone. 

7. Produkt zawiera oprogramowanie i komponenty, które umożliwiają użytkownikowi połączenie lub integrację z 
oprogramowaniem innych producentów. Produkt nie obejmuje licencji do takiego oprogramowania innych 
producentów, które to licencje powinny być uzyskane przez użytkownika we własnym zakresie. 

 

Panel Milestone Customer Dashboard 
Użytkowanie — w odniesieniu do funkcji Milestone Customer Dashboard postanawia się, co następuje:  
Podczas aktywacji licencji na rozwiązanie XProtect VMS dochodzi do wymiany danych systemowych użytkownika (np. 
liczba używanych urządzeń, adresy MAC podłączonych urządzeń itp.) oraz zapisania ich w systemie licencyjnym firmy 
Milestone, dostępnym za pośrednictwem panelu Milestone Customer Dashboard, jak określono w warunkach ogólnych 
niniejszej Umowy licencyjnej, „Zbieranie i rejestrowanie danych systemowych”. 
Firma Milestone niniejszym udziela użytkownikowi prawa do korzystania z panelu Milestone Customer Dashboard z 
uwzględnieniem następujących postanowień oraz ograniczeń: 
1. Milestone Customer Dashboard to bezpłatne narzędzie internetowe przeznaczone dla firmy Milestone i jej 

partnerów, które umożliwia zarządzanie oraz monitorowanie instalacji i licencji na rozwiązanie Milestone XProtect 
VMS. Milestone Customer Dashboard zawiera narzędzia do (i) zarządzania informacjami o instalacjach 
użytkowników końcowych, (ii) rejestracji i aktywacji licencji oraz, z zastrzeżeniem zgody użytkownika, (iii) przeglądu 
stanu systemu oraz danych dotyczących wydajności w czasie rzeczywistym, a także (iv) przekazywania 
powiadomień pocztą e-mail i filtrowania błędów w instalacjach XProtect VMS. 

2. Jako użytkownik końcowy produktu XProtect VMS, użytkownik może zarejestrować swoje dane w formularzu 
„Rejestracja użytkownika końcowego XProtect”, dostępnym za pośrednictwem narzędzia Milestone XProtect 
Management Client. Dane przekazane przez użytkownika jako użytkownika końcowego są przechowywane w 
systemie licencyjnym firmy Milestone. 

3. Dostęp użytkownika do narzędzia Milestone Customer Dashboard może zostać aktywowany po złożeniu 
odpowiedniej prośby do firmy Milestone. Dostęp taki pozwala użytkownikowi na administrowanie licencjami na 
produkty Milestone XProtect. 

4. Zgodę na współdzielenie swojej konfiguracji systemowej oraz danych dotyczących wydajności z narzędziem 
Milestone Customer Dashboard można wyrazić, zaznaczając pole w sekcji Narzędzia/Opcje w rozwiązaniu 
Milestone XProtect Management Client. Do takich danych systemowych zaliczają się np. informacje o błędach 
spowodowanych przez kamery, system lub awarie sieciowe. Zgoda użytkownika oznacza także, że wyraża on 
zgodę na udostępnianie jego konfiguracji systemowej i danych dotyczących wydajności, dostępnych w narzędziu 
Milestone Customer Dashboard, przez firmę Milestone autoryzowanym partnerom sprzedaży firmy Milestone 
wyłącznie w celu dostarczania użytkownikowi usług wsparcia. 

5. Podczas przekazywania swoich danych jako użytkownik końcowy, danych licencji, systemowych oraz dotyczących 
wydajności za pośrednictwem narzędzia Milestone XProtect Management Client i/lub Milestone Customer 
Dashboard, użytkownik zgadza się, aby firma Milestone otrzymywała i wykorzystywała jego dane na potrzeby 
świadczenia swoich usług w formie zarządzania i monitorowania licencji oraz w celach analitycznych, związanych z 
poprawą naszych usług.  

6. Użytkownik zgadza się, że nie będzie zmieniał, modyfikował ani w inny sposób ingerował w dane licencji, 
systemowe oraz dotyczące wydajności, które są przesyłane do systemu licencyjnego firmy Milestone i/lub 
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narzędzia Milestone Customer Dashboard. Użytkownik otrzymuje dostęp samoobsługowy za pośrednictwem 
narzędzia Milestone XProtect Management Client, który umożliwia administrowanie swoimi danymi jako 
użytkownika końcowego i ma on obowiązek utrzymywać dokładność tych danych. Firma Milestone zastrzega sobie 
prawo do poprawiania lub usuwania niedokładnych danych wedle własnego uznania.  

7. Firma Milestone nie ponosi odpowiedzialności za żadne przypadki utraty danych spowodowane zakłóceniem 
komunikacji z narzędziem Milestone Customer Dashboard podczas aktywacji licencji.  

8. Oprócz ograniczeń ogólnych dotyczących odpowiedzialności firmy Milestone, określonych w sekcji „Ograniczenie 
odpowiedzialności” powyżej, firma Milestone nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z nadużyć 
partnerów sprzedaży firmy Milestone ani z niemożności korzystania z usługi Milestone Customer Dashboard. 

9. Dostęp do niektórych funkcji panelu Milestone Customer Dashboard wymaga obowiązującej umowy Milestone Care 
Plus. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-
care/. Firma Milestone nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne przerwy w świadczeniu usługi 
spowodowane przekroczeniem terminu odnowienia usługi Milestone Care.  

10. Za korzystanie z Milestone Customer Dashboard mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty przez strony trzecie, w 
tym m.in. koszty komunikacji.  
 
 

  

https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/
https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/
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Milestone End-user License Agreement 
   
NOTE: If you are a Milestone Dealer, systems integrator or are otherwise installing this Product on behalf of a third 
party, you shall ensure that you have their acceptance of this End-user License Agreement and their consent to provide 
end-user personal data for registration with Milestone Systems if such voluntary option is applied. 
 
This End-user License Agreement (“EULA”) is a legally binding agreement between you (either an individual or a single 
legal entity) and Milestone Systems A/S (“Milestone”) for the Milestone product or utility, which may include associated 
software and hardware components, media, printed materials, online or electronic documentation and any updates or 
corrections (“Product”). If you have purchased the Product as part of a computer or server system delivered by 
Milestone all hardware and software components of such system shall for the purposes of this EULA be considered 
being parts of the Product, except however for any third party software or hardware component which is covered by a 
separate third party license agreement included in the system documentation or otherwise incorporated in the system. 
 
By installing, deploying, copying, or otherwise using the Product, you agree to be bound by the terms of this EULA. If 
you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the Product, instead you may return it, within 30 days 
after purchase of the Product, along with all associated material to your place of purchase for a full refund, less any 
shipping and handling costs. This return policy does not apply if you or your representative, including your Milestone 
dealer (on your behalf) have accepted this EULA prior to, or as part of, your purchase of the Product. Furthermore, this 
return policy does not apply to the Milestone Husky products and related hardware. The Product is protected by 
copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Note that all 
software parts of Product are licensed to you, not sold. 
 
For Milestone products where a Software License Code (“SLC”) is required, the license you have been granted is 
identified by the Software License Code you have received when purchasing the Product. 
 
Affiliated Companies. The license you have been granted under this EULA for Milestone XProtect Corporate, 
Milestone XProtect Expert and/or Milestone XProtect Professional+ allows you to grant access to and permit the use of 
such Product by your Affiliated Companies and their respective employees, representatives and other persons working 
for your Affiliated Companies, provided that you will at all times remain fully responsible for the Affiliated Companies’ 
access and use of the Product in compliance with the terms of this EULA. This right also covers Milestone Add-ons and 
Components purchased by you for Milestone XProtect Corporate, Milestone XProtect Expert and/or Milestone XProtect 
Professional+. You shall ensure that (i) your Affiliated Companies each submit to this EULA before they are granted 
access to the Product, and (ii) your Affiliated Companies are in compliance with the terms of this EULA. For the purpose 
of this EULA, “Affiliated Companies” include any corporate entity that, either directly or indirectly, is controlled by you, or 
controls you, or under common control with you, where “control’” shall mean the ownership of more than fifty percent of 
the voting securities entitling to the right to elect or appoint the majority of the board of directors, or a similar managing 
authority.  
 
Acceptance of Unattended Remote Updating. The system administrator of your organization may today or in the 
future be using a tool or operating system method enabling remote and unattended updating or installation of software 
products on your computer; the Milestone Software Manager is an example of such a tool. In case such a tool is used to 
update the Product unattended you may not be prompted to accept a EULA for the new Product. By accepting the 
present EULA, you assign your right to accept EULAs of future product updates to your system administrator on your 
behalf. 
 
AWS Cloud Deployment. Milestone XProtect VMS products are also delivered as an Amazon Machine Image (“AMI”) 
under the bring-your-own-license model (“BYOL”), or with included license for Milestone XProtect® Essential+, and can 
be deployed on AWS cloud services infrastructure by using the associated CloudFormation script. This script performs a 
default deployment of the Product in a new Virtual Private Cloud (“VPC”) under your AWS account. You can modify the 
CloudFormation script or the default deployment produced by it to the extent required for the deployment of the Product 
in your specific AWS cloud services infrastructure. The CloudFormation script is provided “as is” without warranty of any 
kind, including, without limitation, the implied warranty of fitness for a particular purpose. Milestone expressly disclaims 
any warranty and accepts no responsibility for modifications to the CloudFormation script or to the default deployment 
produced by it. The entire risk and responsibility arising out of deployment and use of the deployed Product remains 
with you as the user. 
 
Intellectual Property Rights. All title and rights, including but not limited to copyrights, in and to the Product and any 
copies thereof are owned by Milestone, or in the case of third party contributions to such Product, the title and rights to 
such contributions only, are owned by our licensors. All rights not expressly granted are reserved by Milestone. 
The Product may include HEVC/H.265 technology that is licensed under the HEVC Advance Patent Portfolio License 
and the use of such technology is covered by one or more claims of the patents listed at patentlist.hevcadvance.com. 
 
Infringement of Third Party Rights. Milestone shall be liable for ensuring that the Product does not infringe any third 
party's intellectual property rights, however, in respect of patents, only (a) patents granted and published in the United 
States of America or the European Union on the date of your purchase, and (b) only if the Product is infringing as a 
standalone product when not used with any other product(s) or technology. In the event of any action against you in 



   
 

Umowa licencyjna (EULA) 20210429 
 

which such infringement is alleged, you shall give Milestone prompt written notice thereof. Milestone shall thereafter 
assume the sole conduct of the case and all of its legal costs incidental to the case. Milestone shall have irrevocable 
power of attorney to conduct litigation on its own behalf or to negotiate for settlement of the alleged infringement with 
you as the user. Milestone shall be entitled, at Milestone's discretion, to either obtain the continued right for you to use 
the Product or bring the infringement to an end by modifying or replacing the Product by another product which 
possesses substantially the same functionalities as the Product, or – if none of these remedies may be achieved at a 
reasonable cost for Milestone – to terminate this EULA with immediate effect. In the event of termination, you shall have 
no further claims, to include but not limited to any right of compensation or indemnity, against Milestone. 
 
Correction of Errors. A defect or error in the Product shall be deemed material only if it has effect on the functionality 
of the Product as a whole or if it prevents the operation of the Product. If you, within 90 (ninety) days after purchase of 
the Product, document that a material defect or error in the Product exists, Milestone shall, at its sole discretion, be 
obligated to (i) deliver a new copy of the Product without the material defect or error, (ii) remedy or correct the defect or 
error free of charge, or (iii) terminate this EULA and repay any license fee received against your return of all copies of 
the Product. The provisions of this paragraph constitute your sole remedies in the event of a defect or error in the 
Product. 
 
No Warranties. Unless you are provided with a specific warranty from Milestone as part of your Product documentation, 
Milestone expressly disclaims any warranty for the Product. The Product and any related documentation is provided “as 
is” without warranty of any kind, either expressed or implied, including, without limitation, the implied warranties of 
merchantability or fitness for a particular purpose. The entire risk arising out of use or performance of the Product 
remains with you as the user. You are notified that the Product, when used with certain equipment or other software, 
may enable you to perform surveillance actions and data processing which are likely to be restricted by or contrary to 
applicable law, including without limitation data privacy and criminal law. The sole responsibility for verification of your 
use against compliance with applicable law lies with you as the user. 
 
Prohibited Use.  
The Product may only be applied and used in accordance to the applicable law(s) of the jurisdiction, country or region it 
is used in. This includes, but is not limited to, possible legal restrictions to what you surveil and record with the Product, 
the policy for storing recorded and other data in the Product, and how such recorded data is to be handled as it is 
exported from the Product. It is the sole responsibility of you the user to be acquainted with, and to adhere to, such laws 
and restrictions. Milestone does not accept any liability whatsoever, for any direct, indirect or consequential losses or 
damages for the violation of such laws and/or restrictions. 
 
This license does not cover use of the Product for the purpose of, or in connection with, a violation of the human rights 
of any person as set out in the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Any such use is prohibited and is 
a material breach of this EULA causing the whole license for the Product to lapse immediately without notice rendering 
any further use of the Product unlawful. 
 
Copenhagen Clause. Milestone is a signatory to the Copenhagen Letter, a technology declaration to aspire to open 
and honest public conversation about the power of technology and how technology should enhance the quality of life. 
We who shape technology must reflect on how technology affects human needs and behaviors, and how we further the 
responsible use of technology. Milestone encourages our partners not only to involve themselves in this important 
discussion on responsible use of technology, but to also sign the Copenhagen Letter at www.copenhagenletter.org and 
adopt a corresponding Copenhagen Clause into their own agreements. 
 
Limitation of Liability. The provisions of this paragraph are in effect to the maximum extent permitted by applicable 
law. In no event shall Milestone or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages 
whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business 
information, or any other pecuniary loss) nor for any product liability (except for bodily injury) arising out of the use of or 
inability to use the Product or the provision of or failure to provide proper support, even if Milestone has been advised of 
the possibility of such damages. Absent any willful misconduct or gross negligence, the entire liability of Milestone and 
its suppliers shall be limited to the amount actually paid by you for the Product. 
 
Third Party Licenses. The Products include rights for you to use certain third party software as set out in the 
documentation for the specific Product. You may use and integrate the Products with other third party software and it is 
your responsibility when installing to investigate and obtain usage rights to any such third party software for your 
purpose.  
 
Miscellaneous. (a) You may make as many copies of the Product as may be necessary for backup and archival 
purposes. (b) You may not distribute, sublicense or otherwise make available the Product to third parties except as 
expressly permitted in this EULA. (c) You may not reverse engineer, decompile, modify, or disassemble any of the 
Product's components except and only to the extent permitted by applicable law which cannot be contractually waived. 
(d) This EULA is non-transferable save that if there is any ownership interest transferred which includes the Milestone 
Product, you may permanently assign all of your rights for this Product to the Transferee, provided the Transferee 
agrees to the terms of this EULA. 
 
Termination. Without prejudice to any other rights, Milestone may terminate this EULA if you fail to comply with its 
terms and conditions. In such event you must immediately cease using the Product and destroy all copies of it. 

http://www.copenhagenletter.org/
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Severability. If a court or government body of competent jurisdiction determines that any provision of this EULA is 
invalid, not enforceable or enforceable only if limited in scope, this present EULA shall continue in full force and effect 
with such provisions stricken or so limited.  
 
Entire Agreement. This EULA constitute the parties' entire and complete agreement relating to the subject matter 
hereof and all written and oral undertakings and pledges which may have preceded this EULA, all implied warranties, 
rules of common law or ordinary rules of law not restated herein, are hereby excluded from effect between the parties. 
 
Governing Law. This EULA and the contract between you and Milestone are governed by Danish law and the sole and 
proper forum for the settlement of disputes hereunder shall be the City Court of Copenhagen. 
 
License, Installation and Use Conditions and Restrictions. Milestone XProtect VMS products support IP devices. IP 
devices can be cameras, encoders, video services or other types of video and non-video devices that are addressed 
through a unique IP address in the applied installation of the Product. For IP devices with one IP address included in the 
Milestone Supported Device List, one device license is needed per IP device connected to and enabled in the Product. 
For IP devices with more than one enabled IP address, the number of required device licenses is specified in the 
Milestone Supported Device List. Please check the supported IP devices, the required number of licenses and the 
exceptions in the Supported Device List at https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-
devices. The following exceptions for IP devices with one IP address apply: (i) for IP devices connected to the Product 
through intermediate device or intermediate system one device license per enabled video channel is required; (ii) IP 
devices with multiple lenses or sensors, and encoders with up to 16 connected analog cameras, count as only one IP 
device; (iii) for encoders with more than 16 channels one device license per enabled video channel is required. 
Additional specific exceptions may apply, please refer to the Milestone Supported Device List for the details. 
 
For IP devices not included in the Milestone Supported Device List and for the Video Processing Service Driver included 
in the Milestone MIP SDK, the following apply: (i) IP devices with video capabilities require one device license per 
enabled video channel, (ii) IP devices without video capabilities require one device license per IP address. Specific 
license terms may apply for the specific XProtect® VMS products, please refer to the Products’ specific terms and 
conditions, and (iii) the Video Processing Service Driver when receiving video from any connected video processing 
system or any directly or indirectly connected device, requires one device license per enabled video channel. 
 
Collection and registration of system data.  By activating the licenses for the Product, you accept that core system 
data (such as number of used devices) is exchanged and stored in the Milestone’s licensing system. A unique key for 
each license and each device connected to the system is generated. Milestone collects the MAC addresses of the 
devices connected and keeps track of the number of times cameras are registered and deleted to make sure the 
licenses are used according to the EULA. Milestone also registers the IP address of the server that activates the 
license. For systems using Milestone’s push notifications, Milestone keeps track of the Globally Unique Identifier 
(“GUID”) of the mobile server and the mobile devices that are registered to receive the notifications and email addresses 
that are entered to receive push notifications. If you use any plug-ins or other integrated applications with the Product, 
basic data about such applications will also be collected and sent to Milestone when activating the licenses for the 
Product. The data about integrated applications include information, such as: the manufacturer’s name, the name and 
version of the integration. The purpose of gathering and maintaining of the system data is to enable Milestone and its 
channel partners, to enforce license management of the Milestone products. For integrated applications, Milestone will 
use collected data for statistical and analytical purposes. You agree to not alter, modify, or in any way tamper with the 
data transmitted to the online service. 
 
Personal Data, General Data Protection Regulation: When purchasing licenses to the Product through our channel 
partners, the business information of your company will be registered with Milestone. You may also voluntarily provide 
Milestone with information on contact persons in form of name, email, and phone number. The sole purpose of 
gathering and maintaining such information during license usage is to enable Milestone and its channel partners to 
enforce license management, carry out the Milestone channel programs, and provide technical support for the Product. 
Milestone is a data controller with respect to the personal data collected and used hereunder. Milestone treats your 
personal data in accordance with our Privacy Policy (https://www.milestonesys.com/privacy-policy/). 
 
This EULA applies to all Products, with its general terms and specific terms and conditions valid for the mentioned 
individual products as detailed in the following sections: 
 

Milestone XProtect® VMS  
 

Milestone XProtect® Corporate  
Installation and Use – for the XProtect Corporate product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License 
Code.  

https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
https://www.milestonesys.com/privacy-policy/
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2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Recording Servers and Failover Recording Servers. The Recording Servers and Failover 
Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server 

2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 
5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 9 and 10 below, only be operated, regardless of 

whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not 
be operated or used in any way by customers of you or other third parties, except for your Affiliated Companies 
as specified above, cf. general terms of this EULA, section “Affiliated Companies”.   

6. The Product may only be used for surveillance of property or land that is owned or controlled by you, or by your 
Affiliated Companies, or you have acquired and maintain the required legal permissions when monitoring 
property or land not owned or controlled by you. 

7. Using Milestone Federated Architecture, the Product may without being subject to additional licensing be used to 
connect other XProtect Corporate or XProtect Expert systems, provided that the federated system is rightfully 
licensed.  

8. Using Milestone Interconnect, the Product may be used to connect other Milestone video management software 
products and other Milestone approved products (please refer to Milestone’s web site 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-
interconnect-compatibility/ for the latest overview of compatible products) belonging to you or a third party. The 
use of Milestone Interconnect is subject to the following conditions: a) any interconnected system must be fully 
licensed with rightfully obtained license rights, b) you through purchase or subscription have rightfully obtained 
Milestone Interconnect camera licenses for the cameras that shall be accessible in the XProtect Corporate 
system.  

9. The Product may be remotely operated and managed by a third party using Milestone Federated Architecture, 
provided that you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

10. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras 
that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the 
required legal permissions to conduct the surveillance. 

11. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft® BingTM Maps or 
OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal rights to use such 
map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used third party applications. 

12. You can also use the Product with the Milestone Map Service that will allow you to get access to OpenStreetMap 
(http://www.openstreetmap.org)© data. This data will be provided to you “as is”, including best-effort availability, 
and without any warranty of any kind, either express or implied, whether of title, of accuracy, of absence of 
errors, of fitness for purpose, or otherwise. Any damages resulting from the use of the Milestone Map Service are 
disclaimed.  

13. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies: 
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent 
portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC 
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC 
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are 
needed, you will need to purchase additional license packs. 

14. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have 
acquired device licenses for in accordance with the rules specified in the EULA general terms, “License, 
Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

Milestone XProtect® Expert 
Installation and Use – for the XProtect Expert product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License 
Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Recording Servers and Failover Recording Servers. The Recording Servers and Failover 
Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server 

2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 and 7 below, only be operated, regardless of 

whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not 
be operated or used in any way by customers of you or other third parties, except for your Affiliated Companies 
as specified above, cf. general terms of this EULA, section “Affiliated Companies”. 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/
http://www.openstreetmap.org/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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6. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 7 below, be remotely operated and managed by a 
third party using Milestone Federated Architecture, provided that you have acquired and maintain the required 
legal permissions to conduct the surveillance. 

7. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras 
that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the 
required legal permissions to conduct the surveillance. 

8. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft® BingTM Maps or 
OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal rights to use such 
map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used third party applications. 

9. You can also use the Product with the Milestone Map Service that will allow you to get access to OpenStreetMap 
(http://www.openstreetmap.org)© data. This data will be provided to you “as is”, including best-effort availability, 
and without any warranty of any kind, either express or implied, whether of title, of accuracy, of absence of 
errors, of fitness for purpose, or otherwise. Any damages resulting from the use of the Milestone Map Service are 
disclaimed. 

10. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies: 
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent 
portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC 
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC 
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are 
needed, you will need to purchase additional license packs. 

11. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have 
acquired device licenses for in accordance with the rules specified in the EULA general terms, “License, 
Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
Installation and Use – for the XProtect Professional+ product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per Software License 
Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Recording Servers. The Recording Servers must be managed by the designated Management 
Server(s) specified above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server 

2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of whether this 

is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law 
enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated 
or used in any way by customers of you or other third parties, except for your Affiliated Companies as specified 
above, cf. general terms of this EULA, section “Affiliated Companies”. 

6. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras 
that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have acquired and 
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies: 
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent 
portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC 
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC 
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are 
needed, you will need to purchase additional license packs. 

8. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have 
acquired device licenses for in accordance with the rules specified in the EULA general terms, “License, 
Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

Milestone XProtect® Express+ 
Installation and Use – for the XProtect Express+ product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of 
computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per 
Software License Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on one (1) computer designated as 
Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server specified 
above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 

http://www.openstreetmap.org/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server 
2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of whether this 
is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law 
enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated 
or used in any way by customers of you or other third parties. 

6. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras 
that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have acquired and 
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision applies: 
AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC patent 
portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of AAC 
licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that supports AAC 
functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two viewing clients are 
needed, you will need to purchase additional license packs. 

8. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you have 
acquired device licenses for in accordance with the rules specified in the EULA general terms, “License, 
Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

Milestone XProtect® Essential+ 
Installation and Use – for the XProtect Essential+ product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of 
computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per 
Software License Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on one (1) computer designated as 
Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server specified 
above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL Server 

2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land owned 

or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers’ or 
clients’ property or land. 

6. In total, the Product installed under this EULA may only be used with maximum eight (8) activated IP devices. 
Subject to this limitation of eight (8) activated IP devices, you acknowledge the requirement that the Product may 
only be used with as many IP devices as you have acquired device licenses for in accordance with the rules 
specified in the general terms of this EULA, “License, Installation and Use Conditions and Restrictions”.  

7. No support is provided for the Product except for the support information that can be retrieved at Milestone 
website as indicated to you in an information dialogue of the Product. 
 

XProtect® Clients 
Milestone XProtect® Smart Client 
Installation and Use – for the XProtect Smart Client product the following applies:  
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the 
following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
2. The Product may only be used in connection with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit. When 

used together with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, the Product may also be used 
together with other compatible Milestone products and with third party products/components built upon the 
Milestone Software Development Kit or the Milestone Integration Platform Software Development Kit. 

3. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be used together with 
third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software Development Kit. 

4. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS product 
applied. 
 
 

Milestone XProtect® Web Client 
Use – for the XProtect Web Client product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to use the Product on an unrestricted number of computers and devices with the 
following conditions and restrictions: 

1. By using the Milestone XProtect Web Client, you accept Milestone’s general terms in this EULA.   
2. The Product may only be used on computers and devices running operating systems for which the Product was 

designed. 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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3. The Product may only be used together with the officially supported version of Milestone XProtect Mobile server 
or dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/. 

 

Milestone XProtect® Mobile 
Installation and Use – for the XProtect Mobile client product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the 
following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on devices running operating systems for which the Product was designed. 
2. The Product may only be used together with the officially supported version of XProtect Mobile server or 

dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-
mobile/. 

3. The use of the video push functionality is subject to licensing in the XProtect VMS product or Milestone Husky 
NVR unit it is used together with, where each named user of the XProtect Mobile client wanting to make use of 
the video push functionality requires one (1) camera license in the XProtect VMS product or Milestone Husky 
NVR unit. 

 

Milestone XProtect® Mobile Server 
Installation and Use – for the XProtect Mobile server product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the 
following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
2. The Product may only be used in connection with a rightfully licensed XProtect VMS product or Milestone Husky 

NVR unit. 
3. The use of the XProtect Mobile server is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone 

XProtect VMS product or Milestone Husky NVR unit it’s used together with. 
4. By accepting the present EULA you accept terms and conditions on behalf of end-users which you allow to 

connect to XProtect Mobile server in regard to use of XProtect Mobile and XProtect Web Client. 
5. The use of Smart Connect, Video Push and Mobile Push notifications relies on third party services and network 

connectivity such as notification services and wireless communication networks. In addition to the general 
restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, Milestone does not accept 
any liability arising out of the use of or inability to use any of these capabilities directly, or indirectly, caused by 
any of third party network or service component used to provide these capabilities. 

6. The use of the Smart Connect and Mobile Push Notification capabilities is conditioned by a valid Milestone Care 
Plus service contract. Milestone accepts no liability for possible interruptions in the service caused by failure to 
renew the Milestone Care Plus coverage in due time. 

7. Additional third party charges may apply for using the XProtect Mobile service, including, but not limited to, 
communication cost and third party service subscriptions. 

 

Add-ons and Components 
Milestone XProtect® Access 
Installation and Use – for the XProtect Access product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except XProtect 
Essential+), or approved OEM versions of these Products, or the Milestone Husky NVR product for which the 
license through purchase or subscription has rightfully been obtained.  

2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Applications/XProtect 
Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS system or the Milestone Husky 
NVR unit. 

3. To facilitate communication with third party systems an unrestricted number of XProtect Access plug-ins may be 
installed on the Event Server in the XProtect VMS system or the Milestone Husky NVR unit. In addition to the 
general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, Milestone does not 
accept any liability arising out of the use of or inability to use the Product when the plug-ins have been provided 
by another party than Milestone, or when the Milestone provided XProtect Access plug-in is used with a third 
party product or version of a third party product that it has not been designed and validated for. Further, 
Milestone does not accept any liability arising out of the use of or inability to use the Product caused by errors in 
any third party product that XProtect Access is used together with. 

4. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone 
Husky NVR units.  

5. XProtect Access may only be used with as many doors as you have purchased and registered door licenses to 
for the Product by the Software License Code. 

 

https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/
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Milestone XProtect® LPR 
Installation and Use – for the XProtect LPR product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except XProtect 
Essential+), or approved OEM versions of these Products, or the Milestone Husky NVR unit (any Milestone 
Husky NVR product) for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.  

2. The XProtect LPR may be installed on an unrestricted number of computers designated as XProtect LPR 
Servers per Software License Code. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
4. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone 

Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be 
used together with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software 
Development Kit. 

5. The XProtect LPR Plug-in may be installed on an unrestricted number of computers designated as Event 
Servers, or as Recording Servers, or on computers running the Management Client application. 

6. XProtect LPR may only be used with as many cameras as you have purchased and registered LPR Camera 
Licenses for the Product by the Software License Code. 

7. The XProtect LPR License Plate Libraries may be deployed on an unrestricted number of XProtect LPR Servers. 
8. XProtect LPR may only be used with as many XProtect LPR License Plate Libraries as you have purchased and 

registered for the Product by the Software License Code. 
 

Milestone XProtect® Transact 
Installation and Use – for the XProtect Transact product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any Milestone XProtect VMS product, except 
XProtect Essential+), or approved OEM versions of these Products, or the Milestone Husky NVR unit (any 
Milestone Husky NVR product) for which the license through purchase or subscription has rightfully been 
obtained.  

2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Applications/XProtect 
Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS system or the Milestone Husky 
NVR unit. 

3. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and Milestone 
Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be 
used together with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software 
Development Kit. 

4. The Product may only be used with as many source connections as you have purchased and registered 
connection licenses for under the Software License Code used by the designated XProtect Transact.  

 

Milestone XProtect® Smart Wall 
Use – for the Milestone XProtect Smart Wall product the following applies: Milestone hereby grants you the right to 
use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may be used with XProtect Corporate systems without being subject to separate licensing. The 
Product may be used together with XProtect Expert for which a XProtect Smart Wall base license through 
purchase or subscription has rightfully been obtained.  

2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Clients and XProtect Smart 
Clients connected to the XProtect Corporate system. 

3. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS product. 
 

Milestone XProtect® Screen Recorder 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Screen Recorder product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may be installed on an unrestricted number of computers, and other devices, running the operating 
system for which the Product was designed (hereafter referred to as computers).   

2. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes of computers owned or 
controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers’ or 
clients’ computers. 

3. The Product may only be used together with Milestone XProtect VMS products and Milestone Husky NVR units.  
4. For each use instance of the Product, one (1) camera license is required in the Milestone XProtect VMS product 

or Milestone Husky NVR unit. 
5. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone XProtect VMS 

product or the Milestone Husky NVR unit. 
 

Milestone XProtect® 360º Split View Plug-in 
Installation and Use – for the Milestone XProtect 360º Split View Plug-in product the following applies: 
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1. The Product may only be used in connection with the Milestone XProtect Smart Client when used together with a 
Milestone XProtect VMS product, or approved OEM versions of these Products, or a Milestone Husky NVR unit, 
and shall be subject to the installation and use restrictions for these Products as set out in this EULA. 

2. The Product may be installed on an unrestricted number of computers. 

 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Input Unit Plug-ins product the following applies: 

1. The Product may only be used in connection with the Milestone XProtect Smart Client when used together with a 
Milestone XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, and shall be subject to the installation and use 
restrictions for these Products as set out in this EULA. 

2. The Product may be installed on an unrestricted number of computers.  
 

Milestone XProtect® Device Pack 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Device Pack product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product and its individual Device Drivers may only be used with officially compatible and rightfully licensed 
Milestone XProtect VMS products or Milestone Husky NVR units.  

2. The Product and its individual Device Drivers may only be used on computers running operating systems for 
which the Product was designed. 

3. The Product and its individual Device Drivers may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Recording Servers, Failover Recording Servers or NVR units. 

 

Milestone Open Network Bridge 
Installation and Use – for the Milestone Open Network Bridge product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
2. The Product may only be used in connection with a rightfully licensed Milestone XProtect VMS (except XProtect 

Essential+) or Milestone Husky NVR unit supporting the Milestone Integration Platform. 
 

 

Milestone XProtect® Download Manager 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Download Manager product (“Download Manager”) the following 
applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Download Manager with 
the following conditions and restrictions: 

1. The Download Manager may only be used on computers running operating systems for which the Download 
Manager was designed. 

2. The Download Manager may only be used in connection with the Milestone XProtect product with which it was 
delivered (the Original XProtect product). When used together with the Original XProtect product the Download 
Manager may also be used together with other compatible Milestone products and with third party 
products/components built upon the Milestone Software Development Kit or Milestone Integration Platform 
Software Development Kit. 

3. The use of the Download Manager is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS 
product. 

 

Milestone Software® Manager 
Installation and Use – for the Milestone Software Manager utilities (“Software Manager”) the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Software Manager with 
the following conditions and restrictions: 

1. The Software Manager may only be used in connection with computers running operating systems for which the 
Software Manager was intended as well as in connection with computers running future operating systems 
Milestone may confirm to be supported by the Software Manager. Please see 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/ 

2. The Software Manager may only be used in connection with the Milestone XProtect products for which Software 
Manager was originally intended as well as with future products Milestone may confirm to be supported by the 
Software Manager. Please see https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-
addons/utilities/ 

3. By using the Milestone Software Manager to remotely install or update Milestone XProtect products on other 
computers you are regarded as being a system administrator of those computers ("Remote Computers"). Being 
a system administrator, it is your responsibility to ensure the users of the Remote Computers understand and 
accept the EULAs of the Milestone XProtect products being installed or updated using the Milestone Software 
Manager, even in the case the installation process has been made unattended for the users of the Remote 
Computers and possibly invisibly for them as well. By remotely installing or updating a Milestone XProtect 
product on a Remote Computer you accept - as a system administrator - this responsibility, including the 

https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/
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responsibility and liability for adherence to and compliance with this EULA by the users of Remote Computers. 
 

Husky 
Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances 
Installation and Use – for the Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances (covers the following 
products: Milestone Husky 150D, Milestone Husky 350T, Milestone Husky 350R, Milestone Husky 700R, 
Milestone Husky 1000R and Milestone Husky 1800R, including all variants of these products) the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The XProtect VMS software, the Husky Assistant and other possible software utilities, such as Husky Recovery 
Tool, delivered with the Product, may, and can, only be used with the computer hardware and operating system 
with which it is delivered. 

2. Product software updates and recovery images provided by Milestone for the product may, and can, only be 
used with the Product. 

3. The Product is preloaded with XProtect VMS software. The use of the XProtect VMS software is subject to the 
terms and conditions for the specific product (refer to relevant section in this EULA) and conditioned by the use 
of a rightfully obtained and registered Software License Code. 

4. The Product includes an embedded Microsoft Windows Operating System. The included Microsoft Windows 
license gives you free access to possible updates to the applicable Windows Operating System that Microsoft 
may release. It is your responsibility to keep the Windows Operating System current according to the Microsoft’s 
guidelines. Milestone does not accept any responsibility for the compatibility of future software updates of the 
Windows Operating System, and future versions of the Microsoft Windows Operating System may change the 
use of available system resources in the Product, which may impact the overall performance of the Product. The 
Product is further dimensioned and designed for the included version of Microsoft Windows operating system. 
Milestone cannot guarantee the compatibility with other versions of Microsoft Windows operating systems. 

5. The included Microsoft Windows Operating System must only be used together with the Product and must hence 
not be used on any other computer hardware. The terms and conditions for the use of the Microsoft Windows 
Operating System is regulated by Microsoft’s end-user license agreement. 

6. The Product may include software components from Dell EMC, e.g., integrated Dell Remote Access Controller 
(iDRAC), and your use of such components is subject to the Dell EMC end-user software license agreement, cf. 
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-
agreements.   
 

 

Milestone Husky™ X-series NVRs 
Installation and Use – for the Milestone Husky™ X-series NVRs (covers the following products: Milestone Husky™ 
X2 and Milestone Husky™ X8, including all variants of these products) the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The XProtect VMS software and software utilities delivered with the Product, including, but not limited to, Husky 
Assistant and Husky Recovery Tool, may, and can, only be used with the computer hardware and operating 
system with which it is delivered. 

2. Product software updates and recovery images provided by Milestone for the product may, and can, only be 
used with the Product. 

3. The Product is preloaded with XProtect VMS software. The use of the XProtect VMS software is subject to the 
terms and conditions for the specific product (refer to relevant section in this EULA) and conditioned by the use 
of a rightfully obtained and registered Software License Code. 

4. The Product includes an embedded Microsoft Windows Operating System. The included Microsoft Windows 
license gives you free access to possible updates to the Windows Operating System that Microsoft may release. 
It is your responsibility to keep the Windows Operating System current according to the Microsoft’s guidelines. 
Milestone does not accept any responsibility for the compatibility of future software updates of the Windows 
Operating System, and future versions of the Microsoft Windows Operating System may change the use of 
available system resources in the Product, which may impact the overall performance of the Product. The 
Product is further dimensioned and designed for the included version of Microsoft Windows operating system. 
Milestone cannot guarantee the compatibility with other versions of Microsoft Windows operating systems. 

5. The included Microsoft Windows Operating System must only be used together with the Product and must hence 
not be used on any other computer hardware. The terms and conditions for the use of the Microsoft Windows 
Operating System is regulated by Microsoft’s end-user license agreement. 

 

Milestone Husky™ M-series NVRs 
Installation and Use – for the Milestone Husky™ M-series NVRs (covers the following products: Milestone Husky™ 
M20, Milestone Husky™ M30 and Milestone Husky™ M50, including all variants of these products) the following 
applies: 
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. Any purchase of the Product requires prior acceptance of this EULA.  
2. The Milestone Husky NVR software may, and can, only be used with the computer hardware and operating 

system with which it is delivered, and the Software License Code provided by Milestone. Should critical parts of 

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements
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the hardware need to be replaced, the software may be re-installed and activated with a new Software License 
Code, obtained via your Milestone dealer or from Milestone’s Software Registration Service Center on 
Milestone’s web site www.milestonesys.com.  

3. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 5 below, only be operated, regardless of whether this 
is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, including law 
enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for instance, not be operated 
or used in any way by your customers or other third parties. 

4. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land owned 
or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your customers’ or 
clients’ property or land. 

5. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the cameras 
that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and maintain the 
required legal permissions to conduct the surveillance. 

6. The Product has been designed for use with a maximum number of devices. Please consult your Milestone 
Dealer or your product documentation if you need additional information. The Product may not be used with 
more devices than designed for and for which you have purchased and rightfully obtained the corresponding 
license data for under the Software License Code. 

 

MIP SDK and Tools 

MIP SDK and MIP SDK Mobile 
Installation and Use – for the MIP SDK (Milestone Integration Platform Software Development Kit), and for the MIP 
SDK Mobile the following applies:  
Milestone hereby grants you the right to install and use each of the Products, i.e. MIP SDK and MIP SDK Mobile, with 
the following restrictions: 

1. The Product may be installed on an unlimited number of computers, and used for evaluation or development 
purposes.  

2. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
3. The Product may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your 

employees or other people working for you.  
4. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR products 

supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM versions of 
Milestone XProtect products; the Product may not be used separately, in connection with non-Milestone 
products.  

5. MIP SDK: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically designated 
as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the following subfolders of 
the Product’s installation folder: \bin and the \VpsSamples\bin folder), and provided that all licensing agreements, 
to include but not limited to those listed in the “3rd party software terms and conditions.txt” file in the \bin folder 
for the Product’s installation folder, are included in such redistribution, in connection with your own components 
as a part of a total solution used together with the rightly licensed Milestone approved product. 

6. MIP SDK Mobile: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically 
designated as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the lib folder of 
every subfolder of the MIP SDK Mobile), and provided that all licensing agreements, to include but not limited to 
those listed in the “3rd party software terms and conditions.txt” file in the Product’s installation folder, are 
included in such redistribution, in connection with your own components as a part of a total solution used 
together with the rightly licensed Milestone approved product. 

7. The use of the Product is further restricted by the standard clauses mentioned in End-user License Agreement of 
the Milestone product, or the OEM version of the Milestone product it is used together with. 

8. You agree and warrant not using the Product, or other technical tools, in ways that will enable an end-user to use 
a Milestone product, or an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the End-user License 
Agreement covering the specific product, or break or circumvent the licensing system for the Milestone product 
or the OEM version of a Milestone product. 

9. The Product includes software tools and components that enable you to connect or integrate with third party 
software. The Product does not include licenses for such third party software, which you must obtain yourself for 
your purpose. 

Milestone StableFPS 
Installation and Use – for the Milestone StableFPS the following applies:  
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following restrictions: 

1. The Product may be installed and used on an unlimited number of computers where Milestone XProtect VMS 
product is installed. The Product may only be used for testing, development, and demonstration purposes.  

2. The Product may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your 
employees or other people working for you. The Product consists of a device driver and prerecorded media 
streams, including video content. You may not redistribute, sublicense, nor otherwise grant any right to the 
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Product and to its components, including video content, to any third party. In case any video content is added by 
you to the Product, it is your responsibility to ensure a legal basis for your use of such video, including a license 
to use objects of third party’s rights as well as a data subject’s consent when such license, consent or other legal 
basis is required under applicable laws.  

3. The Product may only be used for the purpose of demonstrating of Milestone XProtect VMS, or for development, 
testing and demonstration of applications or systems applied with Milestone XProtect VMS. Milestone does not 
provide and expressly disclaims any warranty for applications or systems applied with or connected to Milestone 
XProtect VMS. The entire risk arising out of your use of such applications and systems remains with you as the 
user, including your responsibility to obtain required licenses for your use of third party software.  

4. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR products 
supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM versions of 
Milestone XProtect products. The Product may not be used separately, in connection with non-Milestone 
products.  

5. You agree and warrant not using the Product in ways that will enable an end-user to use a Milestone product, or 
an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the license terms covering the specific product, 
or break or circumvent the licensing system for the Milestone product or the OEM version of a Milestone product. 

MIP SDK Tools 
Installation and Use – for the MIP SDK Tools (Milestone Integration Platform Software Development Kit Tools):  
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following restrictions: 
1. The Product may be installed on an unlimited number of computers and can be used for development purposes.  
2. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was designed. 
3. The Product may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, your 

employees or other people working for you. The Product may therefore, for instance, not be operated or used in 
any way by customers of you or other third parties.   

4. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR products 
supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM versions of Milestone 
XProtect products. The Product may not be used separately, in connection with non-Milestone products.  

5. The use of the Product is further restricted by the terms and requirements set out in the End-user License 
Agreement for the Milestone product or the OEM version of the Milestone product it is used together with. 

6. You agree and warrant not using the Product in ways that will enable an end-user to use a Milestone product, or 
an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the terms of the license agreement, including 
this EULA, covering the specific product, or break or circumvent the licensing system for the Milestone product or 
the OEM version of a Milestone product. 

7. The Product includes software tools and components that enable you to connect or integrate with third party 
software. The Product does not include licenses for such third party software, which you must obtain yourself for 
your purpose. 

 

Milestone Customer Dashboard 
Use – for the Milestone Customer Dashboard utilities the following applies:  
When activating the XProtect VMS licenses, your system data (e.g., the number of used devices, MAC addresses of the 
connected devices, etc.) is exchanged and stored in the Milestone’s licensing system, accessible via the Milestone 
Customer Dashboard, as specified in the general terms of this EULA, “Collection and registration of system data”.  
Milestone hereby grants you the right to use the Milestone Customer Dashboard and you accept the following conditions 
and restrictions: 
1. Milestone Customer Dashboard is a free online tool for Milestone and Milestone partners to manage and 

monitor installations of Milestone XProtect VMS and licenses. Milestone Customer Dashboard contains tools for (i) 
managing information about end-users’ installations, (ii) registration and activation of licenses, and, subject to your 
consent, (iii) real-time status overview of the system's health and performance data, and (iv) email notifications and 
error filtering in XProtect VMS installations. 

2. As the end-user of XProtect VMS product, you can register your data in the “XProtect end-user registration” form, 
accessible via the Milestone XProtect Management Client. The end-user data provided by you is stored in the 
Milestone’s licensing system. 

3. Your access to the Milestone Customer Dashboard can be activated upon request to Milestone. With such access, 
you can administer your licenses for the Milestone XProtect products. 

4. You may consent to share your system configuration and performance data with the Milestone Customer 
Dashboard by checking the box in the Tools/ Options section in the Milestone XProtect Management Client. 
Examples of such system data is error information originating from cameras, system or network failures. Your 
consent also implies that you agree on Milestone sharing your system configuration and performance data in the 
Milestone Customer Dashboard with the authorised Milestone channel partners with the sole purpose of providing 
customer support services to you. 

5. When providing your end-user data, license data, system and performance data via the Milestone XProtect 
Management Client and/or via the Milestone Customer Dashboard, you consent to Milestone receiving and using 
your data for the purpose of Milestone services in form of license management and monitoring, and for Milestone’s 
analytical purposes to improve our services.  
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6. You agree to not alter, modify, or in any way tamper with the license data, system and performance data 
transmitted to the Milestone’s licensing system and/or the Milestone Customer Dashboard. You are provided a self-
service access via the Milestone XProtect Management Client to administer your end-user data and you are obliged 
to keep your end-user data accurate. Milestone reserves the right, at our sole discretion, to correct or remove 
inaccurate data.  

7. Milestone cannot be held responsible for any loss of data caused by disruptions in communication with the 
Milestone Customer Dashboard during license activation.  

8. In addition to the general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, 
Milestone does not accept any liability arising out of a Milestone channel partner’s misuse of, or inability to use, the 
Milestone Customer Dashboard. 

9. Access to certain features of the Milestone Customer Dashboard requires a valid Milestone Care Plus contract. 
Please see https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. Milestone accepts no liability for 
possible interruptions in the service caused by failure to renew the Milestone Care coverage in due time.  

10. Additional third party charges may apply for using the Milestone Customer Dashboard, including, but not limited to, 
communication cost.  
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