Warunki Użytkowania
Dostęp do witryny Bisnode w sieci Internet i powiązanych z nią stron, a także korzystanie z nich przez użytkownika podlega
niniejszym Warunkom Użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków zanim skorzystają Państwo z witryny
Bisnode. Korzystając ze stron Bisnode, użytkownik akceptuje tym samym poniższe Warunki. Jeśli użytkownik nie akceptuje
wymienionych poniżej Warunków Użytkowania, nie powinien korzystać ze stron Bisnode w sieci.
Niniejsze Warunki Użytkowania z witryn i stron Bisnode odnoszą się także do wszelkich jego filii, firm, marek, oddziałów oraz
innych przedsiębiorstw , zleceniodawców, zleceniobiorców, oraz wszystkie inne źródła danych, dostawców i poddostawców z
Bisnode powiązanych. Warunki Użytkowania stosuje się w uzupełnieniu do szczegółowych warunków i zasad, którym podlegają
produkty i usługi oferowane przez Bisnode.
Bisnode nie gwarantuje, że dostępne na stronach Bisnode dane i / lub programy rozumiane jako informacje gospodarcze są
dokładne, pełne lub aktualne. Informacje dostarczane są w postaci „as is” bez wyraźnie udzielonej bądź też implikowanej
gwarancji, uwzględniając przy tym, ale nie ograniczając się do domyślnych gwarancji na wartość handlową, na przydatność do
użycia w pewnym celu lub dotyczących nienaruszalności praw własności intelektualnej stron trzecich.
W żadnym z przypadków Bisnode lub jej filie nie ponoszą wobec kogokolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie,
specjalne, wynikowe lub inne szkody związane z korzystaniem z informacji lub też odwoływaniem się do informacji znalezionej
na tej witrynie WWW bądź na jakiejkolwiek innej stronie WWW z nią powiązanej, uwzględniając przy tym, lecz bynajmniej nie
ograniczając powyższego do utraty zysków, przerw w funkcjonowaniu firmy, utraty programów i innych danych, nawet w
przypadku wyraźnego powiadomienia Bisnode o możliwości wystąpienia takowych.
Użytkownik jest odpowiedzialny za treść wszelkiego rodzaju materiału, który umieszcza on na stronach Bisnode w sieci. Bisnode
nie opowiada za treść jakiegokolwiek przekazu lub informacji przesłanych przez użytkowników lub za treść informacji
umieszczonej w sieci przez osoby trzecie, nawet jeśli dostęp do sieci został uzyskany poprzez witrynę Bisnode. Niemniej
Bisnode ma prawo, z którego może korzystać na zasadzie całkowitej dowolności, do przeglądania, redagowania i usuwania
wszelkiego materiału, który Bisnode uzna za nielegalny, obraźliwy lub w innym sensie niestosowny. Użytkownik może poprzez
hipertekst lub inne połączenia w sieci dostać się na inne strony WWW, które nie wchodzą w skład witryny Bisnode. Bisnode nie
składa żadnych obietnic dotyczących jakichkolwiek stron sieci, które dostępne są poprzez strony Bisnode ani nie żyruje lub też
udziela w stosunku do nich żadnych gwarancji. W chwili gdy użytkownik znajdzie się na stronie nie wchodzącej w skład witryny
Bisnode w sieci, powinien on być świadom, że Bisnode nie ma wpływu na treści materiałów lub informacje tam dostępnych.
Użytkownik ponosi sam odpowiedzialność za ochronę własnego systemu przez wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi
intruzami o destrukcyjnym charakterze.
Nazwa spółki Bisnode, logo Bisnode oraz produkty Bisnode, do których referencje znaleźć można na stronach Bisnode, są
znakami handlowymi bądź znakami usługowymi, zarejestrowanymi bądź objętymi prawem autorskim i innymi formami
intelektualnej własności Bisnode lub jego filii. Inne produkty i nazwy handlowe wymienione na stronach Bisnode mogą stanowić
własność intelektualną ich prawowitych właścicieli. Użytkownik nie powinien używać logo Bisnode, jego produktów bez zgody
Bisnode.
Użytkownikowi nie wolno bez zgodny Bisnode korzystać, kadrować ani używać technik kadrujących mających na celu
wyłączenia jakiegokolwiek elementu Bisnode, uwzględniając przedstawienia znalezione na stronach Bisnode, zawartość tekstów
lub układu stron/ projektu jakiejkolwiek strony lub formy w obrębie tej witryny WWW. Z wyjątkiem powyższych postanowień,
użytkownik nie nabywa żadnych praw lub licencji drogą implikacji, poprzez skutki działania zasady przeszkody lub w jakikolwiek
inny sposób w ramach lub na mocy własności intelektualnej Bisnode lub własności intelektualnej strony trzecich. Użytkownikowi
nie wolno przy użyciu robotów lub inną automatyczną drogą uzyskiwać informacji ze stron Bisnode w sieci.
Bisnode zastrzega sobie prawo dokonywania w każdej chwili zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania bez ostrzeżenia o
tym użytkownika. Zmiany te od chwili wprowadzenia będą w trybie natychmiastowym obowiązujące. Użytkownik zgadza się na
regularne przeglądanie strony Bisnode w sieci w celu zapoznania się wymienionymi zmianami. Jeśli użytkownik będzie korzystał
dalej ze stron Bisnode po wprowadzeniu powyższych zmian, oznacza to, że je zaakceptował.
Stron Bisnode w sieci lub ich elementów nie wolno reprodukować, modyfikować lub rozpowszechniać w żadnej formie lub w
żaden sposób bez wcześniejszej pisemnej zgodny Bisnode.
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