Uwagi prawne
Prawa autorskie
© 2010 POLONIA Tv Studio. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza strona jest publikowana i uaktualniana przez POLONIA Tv Studio. Jeżeli nie wskazano
inaczej, teksty oraz informacje zawarte w tym serwisie stanowią własność intelektualną POLONIA Tv
Studio.
Znaki firmowe
Adobe, logo Adobe, Acrobat i logo Acrobat są znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated.
iTunes i iPod są znakami handlowymi Apple Inc. Wszystkie pozostałe znaki handlowe oraz
zarejestrowane znaki handlowe należą do ich właścicieli.
Warunki i prawo użytkowania serwisu
Niniejsze warunki użytkowania regulują korzystanie z niniejszej strony internetowej. Korzystając z niej,
zgadzasz się spełniać wszystkie „Warunki użytkowania”. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi „Warunkami”
lub jakimkolwiek ich punktem, nie wolno ci z niej korzystać.
Czym jest właściwe korzystanie z niniejszej strony internetowej? Możesz oglądać na tej stronie oraz
z niej ściągać i drukować grafikę oraz obrazy chronione prawem autorskim, publikacje elektroniczne,
muzykę, zdjęcia, teksty, nagrania wideo („Treści”) w celach prywatnych i niekomercyjnych,
uwzględniając ograniczenia wymienione niżej i w innych częściach „Warunków użytkowania”.
Niedozwolone jest:


Zamieszczanie Treści z niniejszej strony w jakimkolwiek innym miejscu w Internecie (na
żadnej innej stronie internetowej, w serwisie udostępniania plików ani w żadnej sieci
społecznościowej);



Publikowanie Treści z niniejszej strony wraz z programem komputerowym lub jako jego
części;



Powielanie, kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób materiałów z niniejszej
strony internetowej w celach komercyjnych lub za opłatą (nawet gdy w grę nie wchodzi
działalność dochodowa); niedozwolona jest też dystrybucja programów komputerowych
opartych na tej stronie lub z nią powiązanych (czy to statycznych, czy dynamicznych);



Wchodzenie na niniejszą stronę w celu wygenerowania i rozprowadzania kodu źródłowego,
narzędzi lub opracowania technik zautomatyzowanego gromadzenia lub pozyskiwania danych
(takich jak data mining, data extracting i data harvesting) na temat tej strony Internetowej lub
w związku z nią;



Niewłaściwe korzystanie z niniejszej strony lub udostępnianych na niej usług, na przykład
zakłócanie jej funkcjonowania lub dostępu do niej z użyciem metod innych niż wyraźnie
opisane;



Korzystanie ze strony w sposób, który uszkadza lub może ją uszkodzić lub ograniczyć dostęp
do niej; niedozwolone jest również korzystanie z niniejszej strony w sposób niezgodny
z prawem lub obliczonym na wyrządzenie szkody ani też w związku z jakimkolwiek
nielegalnym, przestępczym, niedozwolonym lub szkodliwym zamiarem lub działalnością;



Korzystanie z tej strony w jakimkolwiek celu marketingowym.

Naruszenie warunków użytkowania
Bez uszczerbku dla innych praw POLONIA Tv Studio zawartych w powyższych „Warunkach
użytkowania”, wobec osoby, która w jakiś sposób naruszy te „Warunki”, POLONIA Tv Studio może
poczynić takie kroki, jakie uzna za stosowne, łącznie z zawieszeniem dostępu do strony,
zablokowaniem dostępu do strony, zablokowaniem komputerom mającym dany adres IP dostępu do
strony, skontaktowaniem się z dostawcą Internetu w celu zablokowania takiej osobie dostępu do
strony i/lub podjęciem działań prawnych.
Zastrzeżenie
POLONIA Tv Studio może od czasu do czasu zmieniać niniejsze „Warunki użytkowania”.
Zrewidowane „Warunki” będą obowiązywały użytkowników strony internetowej od daty opublikowania
ich na niniejszej stronie. Prosimy regularnie zaglądać tutaj, żeby dobrze znać bieżącą wersję
„Warunków”.
Prawo i jurysdykcja
Niniejsze „Warunki użytkowania” będą nadzorowane przez przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej,
bez względu na konflikt postanowień przepisów prawa. Wszelkie prawne działania w związku z tymi
„Warunkami użytkowania” będą podejmowane w sądzie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wypowiadalność
Jeśli postanowienie dotyczące niniejszych „Warunków użytkowania” zostanie uznane przez
uprawniony sąd za nieuzasadnione, nieważne, niewykonalne lub bezprawne, będą wciąż
obowiązywać inne postanowienia. Niepowodzenie POLONIA Tv Studio w wykonaniu postanowienia
tych „Warunków użytkowania” nie może być uważane za lub rozumiane jako odstąpienie od takiego
postanowienia lub od prawa do wykonania takiego postanowienia.
Zobowiązanie
Niniejsze „Warunki użytkowania” stanowią całą umowę między tobą a POLONIA Tv Studio w związku
z twoim użytkowaniem tej strony internetowej i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące
twojego użytkowania tej strony.

