ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ ETIBONUS.COM/PL
Warunki użytkowania określone w niniejszym dokumencie (zwane dalej „Warunkami”) mają
zastosowanie do korzystania z funkcjonującej w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem:
www.etibonus.com (zwanej dalej „Domeną główną”) subdomeny www.etibonus.com/pl, zwanej dalej
„Witryną”.
Niniejsze Warunki nie dotyczą innych subdomen funkcjonujących w ramach Domeny głównej, jak np.
etibonus.ro/bg, etibonus.ro/md itp. Wszelkie inne subdomeny funkcjonujące w ramach Domeny
głównej, z wyjątkiem Witryny, podlegają własnym warunkom użytkowania, dostępnym pod linkiem na
dole (stopka) każdej witryny wyświetlanej w poszczególnych subdomenach.
1. Korzystając z Witryny, akceptujesz niniejsze Warunki.
Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega następującym warunkom użytkowania oraz
obowiązującym przepisom prawa. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, akceptujesz, bez
ograniczeń lub jakichkolwiek zastrzeżeń, niniejsze Warunki i potwierdzasz, że wszelkie inne umowy
między tobą a ETi European Food Industries Societate Pe Actiuni z siedzibą w Ghercesti (207280),
Aviatorilor 10, Rumunia, wpisana do Rejestru Handlu przy Sądzie Okręgowym Dolj pod numerem
J16/1372/2013, prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału
pod nazwą ETi European Food Industries Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa) („ETI”) zostały zastąpione postanowieniami niniejszych
Warunków. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków bez ograniczeń i jakichkolwiek zastrzeżeń,
prosimy o opuszczenie Witryny.
2. Własność treści
Witryna i cała jej zawartość, w tym między innymi cały tekst i obrazy („Treść”) stanowią prawnie
chronioną własność intelektualną ETI. Korzystanie z jakichkolwiek Treści, z wyjątkiem przypadków
określonych w niniejszych Warunkach, jest zabronione, chyba że właściciel Treści wyraził na to
odrębną pisemną zgodę.
Informujemy również, że ETI zapewni i będzie egzekwować uznanie praw własności i praw własności
intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, korzystając w tym względzie z wszelkich
dostępnych środków ochrony prawnej.
3. Korzystanie z Witryny
ETI udziela zgody na korzystanie z Witryny pod następującymi warunkami:
• użytkownik może pobrać Treści, ale wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego i pod
warunkiem przestrzegania praw autorskich i innych informacji zastrzeżonych zawartych w
danej Treści;
• zabronione jest wykorzystywanie zdjęć osób lub miejsc dostępnych w Witrynie bez pisemnej
zgody ETI. Treść strony może być powielana wyłącznie w celach redakcyjnych w gazetach,
czasopismach ogólnych, publikacjach komercyjnych i stacjach radiowych oraz telewizyjnych;
• zezwalając na korzystanie z Witryny ETI nie udziela zgody na rozpowszechnianie,
modyfikowanie, kopiowanie (oprócz powyższych), przesyłanie, wyświetlanie, ponowne
wykorzystywanie, reprodukowanie, publikowanie, autoryzowanie, udzielanie licencji na
używanie, tworzenie utworów zależnych lub przekazywanie, sprzedawanie lub używanie
Treści. W takich celach konieczne jest uzyskanie odrębnej pisemnej zgody ETI.
• Zabronione jest korzystanie z Witryny w celu wyświetlania lub przekazywania jakichkolwiek
materiałów, które są fałszywe, wprowadzające w błąd, mają charakter obraźliwy, nękający,
nieobyczajny, oszczerczy, wulgarny, obsceniczny, skandaliczny, podżegający do przemocy,
pornograficzny lub w jakikolwiek inny sposób mogą stanowić lub zachęcać do zachowania,
które nosi znamiona przestępstwa, lub może prowadzić do odpowiedzialności prawnej lub w
inny sposób narusza prawo. ETI będzie współpracować z wszelkimi kompetentnymi organami

•

obowiązanymi do egzekwowania prawa i będzie przestrzegać wszelkich orzeczeń sądowych
dotyczących lub nakazujących ETI ujawnienie tożsamości każdej osoby, która wyświetliłaby
lub przekazała jakiekolwiek informacje lub tego rodzaju materiały w Witrynie lub za jej
pośrednictwem;
Nie możesz używać Witryny do celów reklamowych lub dla jakiegokolwiek działalności
komercyjnej.

4. Poufność
Przetwarzanie danych osobowych użytkownika Witryny odbywa się zgodnie z informacjami zawartymi
w sekcji „Prywatność” dostępnej po kliknięciu w link dostępny na dole Witryny.
5. Brak gwarancji
Cała zawartość Witryny może ulec zmianie i jest dostarczana przez ETI bez jakiejkolwiek gwarancji,
wyraźnej lub dorozumianej, co do zawartości określonych treści w Witrynie. ETI nie gwarantuje, że
Witryna lub jakiekolwiek znajdujące się na niej treści, będą zawsze dostępne lub dostęp nie będzie do
nich utrudniony.
6. Zwolnienie z odpowiedzialności
ETI i jej pracownicy lub dowolna inna strona zaangażowana w projektowanie, tworzenie lub oferta
Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które
mogłyby powstać w wyniku lub w związku z korzystaniem z Witryny lub umieszczonych w niej Treści.
ETI nie przyjmuje i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które
mogą zainfekować komputer użytkownika lub inne zasoby wraz z uzyskaniem dostępu do Witryny lub
korzystaniem z niej, lub pobraniem wszelkich materiałów, informacji, tekstów, plików wideo lub audio
z Witryny.
7. Linki do stron osób trzecich
Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych należących do ETI. Kliknięcie w dany link
jest decyzją użytkownika.
8. Zmiany niniejszych Warunków
ETI może w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia dokonać zmiany niniejszych
Warunki poprzez ich aktualizację. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Warunków
zmienionych w sposób opisany powyżej.
9. Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Niniejsze Warunki użytkowania i korzystania z Witryny podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory,
które mogą powstać na tle postanowień Warunków lub treści Witryny lub będą z nimi związane będą
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd Rzeczypospolitej Polskiej.

