
Nota prawna (warunki ogólne korzystania z serwisu)  
 

1. Dostęp do serwisu i korzystanie z niniejszego serwisu podlegają podanym niżej 
warunkom. Serwis ten przygotowany został jako serwis informacyjny dla odbiorców w 
Polsce. 

2. Korzystanie z serwisu nie wymaga spełnienia szczególnych warunków technicznych 
przez komputer lub inne urządzenie dostępowe – jedynymi koniecznymi elementami 
jest: 

• dostęp do Internetu, 

• standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. 
3. Informujemy, że prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie 

przysługują wyłącznie ich autorom. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne 
rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach 
niekomercyjnych i dla użytku własnego o ile nie stanowi to naruszenia obowiązujących 
przepisów prawa. 

4. Informujemy, że wszelkie zamieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe 
stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystanie może 
odbywać się jedynie za pisemną, uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego. 

5. Informujemy, że żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi 
oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek komentarze, sugestie 
lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane 
przez odwiedzającego nie będą traktowane przez nas jako poufne. Informujemy także, 
że ich przekazanie powoduje, że nabywamy nieodpłatne prawo do powielania, 
wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych 
ograniczeń. Wszelkie pomysły, wynalazki, plany oraz technologie zawarte w takich 
informacjach mogą zostać przez nas wykorzystane bez ograniczeń, w dowolny sposób, 
w szczególności w produkcji, dystrybucji i marketingu.  

6. Informujemy, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w 
niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji objęte są odrębną ochroną i 
nie zostały przez nas przygotowane. Niniejszy serwis został opracowany na podstawie 
źródeł wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z wiedzą i należytą starannością.  

7. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać informacje zawarte w serwisie, jednak 
nie jesteśmy w stanie udzielić żadnej gwarancji do treści zamieszczonych w serwisie i 
w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za następstwa korzystania z serwisu 
ani za jej zawartość. 


