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Zasady korzystania z witryny 

Korzystając z tej Witryny, zgadzają się Państwo na przestrzeganie poniższych Zasad.  

 Informacje o nas 

Tą Witryną zarządza EMIXIT Limited, spółka zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej z numerem 10602437 i siedzibą pod adresem: 71-75 Shelton Street, Londyn, WC2H 

9JQ, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („EMIXIT”).  

Dostępność usług  

Jeśli materiały publikowane na tej Witrynie, sposób korzystania z Witryny lub Produkty reklamowane 

w ramach Witryny są sprzeczne z prawami jurysdykcji, w której się Państwo znajdujecie, ta Witryna nie jest 

przeznaczona do Państwa użytku i prosimy o niekorzystanie z niej. Odpowiedzialność za przestrzeganie 

przepisów obowiązujących w Państwa jurysdykcji spoczywa na Państwu.  

Umowy  

Wszelkie zakupy, jakich dokonują Państwo na tej Witrynie podlegają Zasadom obowiązującym w dacie 

Państwa zamówienia i można się z nimi zapoznać po zalogowaniu się. W związku z powyższym przed 

złożeniem każdego zamówienia należy sprawdzić, czy rozumieją Państwo dokładne warunki mające 

zastosowanie do zakupu Produktów za pośrednictwem tej Witryny.  

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w dowolnej chwili według naszego uznania. 

Jeśli zamówili Państwo Produkty po opublikowaniu przez nas zmian w Zasadach, są Państwo związani takimi 

zmianami. Aby pomóc Państwu w ustaleniu, czy niniejsze Zasady zmieniły się od czasu Państwa ostatniego 

zamówienia, będziemy zamieszczać datę, w której dokonano ostatniej aktualizacji niniejszych Zasad.  

Dopuszczalne sposoby korzystania z Witryny 

Przedstawienie dokładnej listy dopuszczalnych i niedopuszczalnych sposobów korzystania z Witryny 

nie jest możliwe. W ogólnym ujęciu, nie będziemy tolerować korzystania z Witryny w sposób, który jest 

szkodliwy lub istnieje prawdopodobieństwo, że będzie szkodliwy dla naszej reputacji, dla dostępności  

lub integralności Witryny lub w sposób, który spowoduje powstanie z naszej strony odpowiedzialności prawnej, 

podatkowej, związanej z przepisami lub innego rodzaju, lub też w sposób, który zagraża powstaniem takiej 

odpowiedzialności. W związku z tym prosimy, aby traktowali Państwo naszą Witrynę z szacunkiem,  

nie wykorzystywali jej w sposób niezgodny z prawem lub taki, który narusza prawa innych osób lub też działa 

na naszą szkodę lub zagraża takim działaniem.  

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia możliwości użytkowania tej Witryny w pełni  

lub zablokowania Państwa dostępu do jakiejkolwiek części Witryny i/lub zawieszenia lub wypowiedzenia 

Państwa prawa do korzystania z Witryny lub jakiejkolwiek jej części, jeśli będziemy podejrzewać 

nieprawidłowe wykorzystywanie Witryny. Wszelkie nieprawidłowe użytkowanie naszej Witryny możemy 

zgłosić odpowiednimi organom ścigania lub innym instytucjom, a także naszym doradcom prawnym.  
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Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wszelkich dowodów, jakie mogą się bezpośrednio  

lub pośrednio wiązać z nieprawidłowym użytkowaniem Witryny.  

Zgadzają się Państwo nie korzystać, nie powodować korzystania ani nie zezwalać na korzystanie  

z Witryny w sposób następujący:  

1. w celu narażenia na szkodę działania, jakości lub integralności Witryny lub też działania, jakości  

lub integralności sieci telekomunikacyjnych;  

2. w celu zbierania lub gromadzenia w inny sposób informacji o innych osobach, w tym ich adresów  

e-mail, bez ich zgody;  

3. korzystając z Witryny w celach handlowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, badań 

(w tym między innymi w celu sprawdzania cen przez naszych konkurentów), konkursów, systemów opartych  

na piramidzie, ani też w celu korzystania z naszej Witryny, aby brać udział w wysyłaniu łańcuszków mailowych, 

spamu, duplikowanych lub niezamawianych powiadomień, materiałów reklamowych lub promocyjnych,  

ani też w celu nakłaniania innych do udziału w takich czynnościach; 

4. w celu dystrybucji, pobierania, wgrywania lub transmisji materiałów, które zawierają wirusy,  

konie trojańskie, robaki internetowe lub inne szkodliwe programy;  

5. w celu atakowania Witryny poprzez atak na zasadzie odmowy usługi (DoS); lub  

6. w sposób sprzeczny z warunkami dostawcy usług internetowych, z którego usług Państwo 

korzystacie.  

W chwili rejestracji otrzymacie Państwo hasło. Odpowiadacie Państwo za zachowanie w poufności 

Państwa hasła, konta i wszelkich czynności, jakie mogą zachodzić w ramach Państwa konta. Nie odpowiadamy 

wobec żadnych osób za wszelkie straty lub szkody, jakie mogą powstać w wyniku niedopilnowania  

przez Państwa bezpieczeństwa Państwa hasła lub konta.  

Dostępność Witryny 

Chociaż dążymy do tego, by informować klientów z wyprzedzeniem o przypadkach niedostępności 

Witryny, nie możemy zagwarantować jej dostępności przez cały czas i w pewnych momentach Witryna  

może być niedostępna, np. w celu umożliwienia nam jej konserwacji i aktualizacji.  

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub wycofania Witryny w dowolnym momencie,  

a także zastrzegamy sobie prawo do odmowy Państwu dostępu do Witryny według naszego uznania.  

Gwarancje  

Nie gwarantujemy, że Witryna będzie stale dostępna, ani też że Państwa korzystanie z Witryny będzie 

wolne od przerw w działaniu lub błędów. Niniejsza Witryna jest prowadzona przez EMIXIT na zasadzie „taka, 

jaka jest”. Wyłączamy wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w najpełniejszym zakresie,  

na jaki pozwalają przepisy prawa.  
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Ani my, ani też żaden z naszych licencjodawców, licencjobiorców, dostawców usług czy dostawców 

towarów nie składa gwarancji, że Witryna lub zawarte w niej funkcje będą wolne od przerw w działaniu  

lub błędów, że wady zostaną naprawione, lub też że Witryna lub serwery, które umożliwiają jej działanie  

są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.  

Nie składamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących korzystania lub skutków korzystania  

z materiałów stanowiących część Witryny lub witryn stron trzecich, do których można uzyskać dostęp  

za pośrednictwem naszej Witryny, w odniesieniu do prawidłowości, dokładności, terminowości, rzetelności  

lub innych aspektów takich materiałów. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego 

sprzętu umożliwiającego Państwu bezpieczne korzystanie z Witryny. Nie odpowiadamy wobec nikogo za żadne 

straty ani szkody, jakim może ulec sprzęt komputerowy w wyniku korzystania z Witryny.  

Choć dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby zweryfikować dokładność informacji,  

jakie umieszczamy na Witrynie, nie składamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu 

do ich dokładności. W najszerszym zakresie, na jaki pozwalają przepisy prawa, wyłączamy wszelką 

odpowiedzialność wynikającą z wszelkimi przypadkami polegania na takich materiałach. 

Powyższe wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie w najszerszym zakresie, na jaki pozwalają 

przepisy prawa.  

Reklamy  

Część Witryny może zawierać materiały reklamowe i sponsorskie stron trzecich. Reklamodawcy  

i sponsorzy odpowiadają za dopilnowanie, by materiał przedstawiany do umieszczenia na Witrynie spełniał 

przepisy prawa międzynarodowego i krajowego. EMIXIT nie będzie odpowiadać za błędy czy nieścisłości  

w takich materiałach reklamowych lub sponsorskich.  

Prywatność  

Zobowiązujemy się chronić Państwa prywatność i bezpieczeństwo. Wszelkie gromadzone przez nas 

dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Należy zapoznać się z naszą Polityką 

Prywatności, która stanowi część dokumentu „Warunki i Regulamin” w drodze niniejszego odniesienia  

i jest dostępna pod nazwą „Polityka Prywatności”.  

Własność intelektualna  

Zawartość niniejszej Witryny jest własnością EMIXIT lub też przedmiotem licencji udzielonej 

EMIXIT. Taki materiał obejmuje, między innymi, tekst, zdjęcia, wizerunki, grafiki, ilustracje, logo, ikony 

przycisków, nagrania audio, nagrania wideo, oprogramowanie oraz inne treści, a także ich kompilacje, zbiory, 

układów i zestawienia (w tym wygląd i sposób działania Witryny). 

Wszelkie materiały stanowiące część Witryny lub dostępne za jej pośrednictwem są chronione prawem 

autorskim, oraz są własnością lub też są objęte kontrolą lub licencją udzieloną EMIXIT lub też oryginalnym 

twórcom takich materiałów lub zatwierdzonym licencjodawcom. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. 
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Takie materiały mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu oglądania Witryny w toku zwykłego 

prowadzenia działalności handlowej lub jako źródło zakupów Produktów dostępnych za pośrednictwem 

Witryny. Wszelkie inne przypadki wykorzystania takich materiałów, w tym kopiowanie, powielanie, 

modyfikacja, sprzedaż, dystrybucja, ekstrakcja, ponowne zastosowanie, przesyłanie, ponowna publikacja, 

pobieranie, prezentacja, umieszczanie w internecie, przedstawianie lub innego rodzaju wykorzystanie  

w jakikolwiek sposób lub za pomocą innego środka lub medium jest ściśle zabronione bez uprzedniej pisemnej 

zgody właściciela praw autorskich. W szczególności zabrania się wykorzystywania niniejszej Witryny i jej 

zawartości do wszelkich celów handlowych (innych niż zamówienie od nas Produktów zgodnie z niniejszym 

dokumentem „Warunki i Regulamin”), w tym w celu gromadzenia i wykorzystywania wszelkich list, opisów  

czy cen, zabrania się również korzystania z niniejszej Witryny lub jej zawartości w sposób wykorzystujący 

prawa pochodne lub mający na celu uzyskanie korzyści handlowych, a także pobierania lub kopiowania 

informacji o kontach, wykorzystywania wszelkich narzędzi do eksploracji, gromadzenia lub ekstrakcji danych  

za pomocą robotów lub w inny sposób, bez wyraźnej pisemnej zgody EMIXIT. Wszelkie nieupoważnione 

korzystanie z tej Witryny powoduje utratę Państwa pozwolenia na korzystanie z Witryny i upoważnia nas  

do wypowiedzenia wszelkich innych umów zawartych między nami a Państwem.  

Postanowienia ogólne  

Linki:  

Jeśli opis Produktu zawiera link do strony internetowej innego podmiotu, prosimy wziąć pod uwagę,  

że EMIXIT nie prowadzi kontroli takich stron i nie ma wpływu na ich zawartość. EMIXIT nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności w odniesieniu do korzystania ze stron internetowych podmiotów trzecich. Na naszej Witrynie 

mogą się również znaleźć linki do stron internetowych innych firm, niezależnie od tego, czy będą to nasze spółki 

stowarzyszone czy inne podmioty. Nie składamy żadnych zobowiązań potwierdzających, że produkty zakupione 

od zajmujących się sprzedażą stron trzecich za pośrednictwem naszej Witryny lub od innych spółek, do których 

stron internetowych umieściliśmy na naszej Witrynie link, będą satysfakcjonującej jakości, i wszelkie  

takie gwarancje zostają przez nas w pełni wyłączone. To wyłączenie nie ma wpływu na Państwa wynikające  

z przepisów prawa wobec zajmujących się sprzedażą stron trzecich. Poinformujemy Państwa, jeśli w transakcji 

uczestniczy strona trzecia i możemy ujawnić zajmującej się sprzedażą stronie trzeciej Państwa dane osobowe 

związane z taką transakcją.  

Pisemna komunikacja:  

Zgodnie ze stosownymi przepisami niektóre informacje lub korespondencja, jaką Państwu wysyłamy, 

powinny być na piśmie. Korzystając z naszej Witryny, zgadzają się Państwo na to, by komunikacja z nami miała 

formę głównie elektroniczną. Będziemy się z Państwem kontaktować pocztą elektroniczną lub przedstawiać 

Państwu informacje, umieszczając powiadomienia na Witrynie. Na potrzeby realizacji umów, zgadzają się 

Państwo na taką elektroniczną drogę komunikacji i akceptują Państwo, że wszelkie umowy, powiadomienia, 

informacje i pozostała komunikacja, jaką Państwu wysyłamy drogą elektroniczną spełnia wszelkie prawne 

wymagania stanowiące, że taka komunikacja powinna mieć postać pisemną. Ten warunek nie ma wpływu  

na Państwa prawa wynikające z przepisów.  
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Rozdzielność postanowień:  

Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ stwierdzi, że którakolwiek z niniejszych Zasad jest 

nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna w jakimkolwiek zakresie, taka zasada lub zasady, wyłącznie  

w tym zakresie, zostaną oddzielone od pozostałych zasad, które nadal będą ważne w najszerszym zakresie,  

na jaki pozwalają przepisy.  

Nasze prawo do zmiany niniejszych Zasad:  

Mamy prawo do poprawiania i zmieniania niniejszych Zasad w celu odzwierciedlenia zmian  

w warunkach rynkowych, które mają wpływ na naszą działalność, zmian w technologii, zmian w metodach 

płatności, zmian w istotnych przepisach i regulacjach oraz zmian w możliwościach naszego systemu.  

Prawo i jurysdykcja:  

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z Zasadami korzystania z witryny,  

ich przedmiotem lub sporządzeniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają wyłącznej jurysdykcji 

sądów Anglii i Walii. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z takich Umów lub ich zawarcia  

lub też związane z takimi Umowami lub ich zawarciem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają 

wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.  

 

Ostatnia aktualizacja Zasad: 1 listopada 2017 r.  

Uwaga: Polskie tłumaczenie tego dokumentu jest przygotowane dla wygody czytelników i służy wyłącznie celom 

informacyjnym. W przypadku sporów obowiązuje wyłącznie wersja w języku angielskim. 


