
 

 

 
INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH NA WITRYNIE THERMOPLAY 
 
Prawa autorskie© "2007-2019- THERMOPLAY S.P.A. 

 
Własność praw autorskich 
Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej i materiałów zamieszczonych na tej stronie (w tym 
między innymi tekst, kod komputerowy, ilustracje, zdjęcia, obrazy, muzyka, materiały audio, materiały 
wideo i materiały audiowizualne znajdujące się na tej stronie internetowej) są własnością THERMOPLAY 
S.P.A. 
 
Licencja na prawa autorskie 
THERMOPLAY S.P.A. przyznaje Tobie ogólnoświatową niewyłączną, nieodpłatną i odwołalną licencję 
na: 

•  przeglądanie tej strony internetowej i materiałów na tej stronie na komputerze lub urządzeniu 
mobilnym za pośrednictwem przeglądarki internetowej; 

•  kopiowanie i zapisywanie niniejszej strony internetowej i materiałów z tej strony w pamięci 
podręcznej przeglądarki internetowej; oraz 

•  drukowanie stron z tej witryny do użytku własnego [osobistego i niekomercyjnego]. 
 
THERMOPLAY S.P.A. nie przyznaje żadnych innych praw w odniesieniu do niniejszej strony internetowej 
lub materiałów zamieszczonych na tej stronie. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Wyraźnie zabrania się adaptowania, edytowania, zmieniania, przekształcania, publikowania, 
ponownego publikowania, dystrybuowania, redystrybuowania, nadawania, retransmitowania czy 
pokazywania lub odtwarzania publicznego tej witryny internetowej lub materiałów znajdujących się na 
tej stronie (w jakiejkolwiek formie czy mediach) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy THERMOPLAY. 
 
 
Eksploracja danych 
Zabrania się zautomatyzowanego i/lub systematycznego gromadzenia danych z tej strony 
internetowej. 
 
Uprawnienia 
Możesz poprosić o zgodę na korzystanie z materiałów na tej stronie objętych prawami autorskimi, 
pisząc na adres: marketing@thermoplay.com  
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Egzekwowanie praw autorskich 
W przypadku nieuprawnionego wykorzystania materiałów objętych prawami autorskimi THERMOPLAY 
z naruszeniem powyższej licencji, firma THERMOPLAY zastrzega sobie prawo do wszczęcia przeciwko 
Tobie postępowania sądowego dochodzącego odszkodowania pieniężnego oraz do nakazu 
zaprzestania korzystania z tych materiałów. 
Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek wykorzystaniu materiałów objętych prawami autorskimi THERMOPLAY, 
które narusza lub może naruszać powyższą licencję, zgłoś to e-mailem na adres lub listownie na adres 
THERMOPLAY S.P.A. - Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italy. 

 
Materiały naruszające prawo 
Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek materiałach na stronie internetowej, które mogą naruszać Twoje lub 
innych osób prawa autorskie, zgłoś to e-mailem na adres   marketing@thermoplay.com   lub listownie na 
adres THERMOPLAY S.P.A. - Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italy. 
 
Wyrazy uznania 
Niniejszy dokument został sporządzony przy użyciu wzoru umowy dostępnego na 
http://www.freenetlaw.com. 
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