
 

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ THERMOPLAY 

 

Wprowadzenie  

Niniejsze zasady i warunki regulują korzystanie z niniejszej witryny; korzystając z tej strony internetowej, 
akceptujesz je w pełni. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub jakąkolwiek ich częścią, nie możesz 
korzystać z tej witryny.  

Aby korzystać z tej strony, musi mieć ukończone 18 lat. Korzystając z tej strony internetowej 
gwarantujesz i oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. 

Ta strona korzysta z plików cookie.  Korzystając z tej strony internetowej i akceptując niniejsze warunki, 
wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez Thermoplay plików cookie zgodnie z zasadami polityki 
prywatności Thermoplay.  

 

Licencja na korzystanie ze strony internetowej 

O ile nie określono inaczej, firma Thermoplay i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności 
intelektualnej do strony internetowej i materiałów zamieszczonych na stronie.  Z zastrzeżeniem licencji 
poniżej, wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. 

Możesz przeglądać, pobierać do pamięci podręcznej i drukować strony z tej witryny na własny użytek, z 
zastrzeżeniem ograniczeń podanych poniżej i w innych miejscach niniejszych warunków.  

Nie wolno: 

 publikować ponownie materiałów z tej strony internetowej (w tym publikować ich na innej 
stronie internetowej); 

 sprzedawać, wynajmować ani sublicencjonować materiałów z witryny; 
 pokazywać publicznie żadnego materiału z tej witryny; 
 reprodukować, powielać, kopiować ani w inny sposób wykorzystywać materiałów z tej strony w 

celach komercyjnych; 
 edytować ani w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na tej stronie internetowej; 
 redystrybuować materiałów z tej strony internetowej, z wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie 

udostępnionych do redystrybucji 
Tam, gdzie treść jest specjalnie udostępniana do redystrybucji, można ją rozpowszechniać [w ramach 
swojej organizacji] 
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Dopuszczalne użytkowanie 

Użytkownik nie może korzystać z tej strony internetowej w żaden sposób, który powoduje lub może 
spowodować uszkodzenie strony internetowej lub pogorszenie znajdowania lub dostępności strony; ani 
w żaden inny sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, albo jest 
związany z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub 
działaniem. 

Nie wolno używać tej witryny internetowej do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, 
wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się z 
(lub są połączone) z jakimkolwiek oprogramowaniem szpiegowskim, wirusem komputerowym, koniem 
trojańskim, robakiem, rejestratorem naciśnięć klawiszy, rootkitem lub innym złośliwym 
oprogramowaniem komputerowym. 

Zabrania się systematycznego lub zautomatyzowanego gromadzenia danych (w tym między innymi 
scrapingu, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na stronie lub w związku z tą witryną 
bez wyraźnej pisemnej zgody Thermoplay. 

Nie wolno wykorzystywać tej strony internetowej do przesyłania lub wysyłania niezamówionych 
komunikatów handlowych. 

Bez pisemnej zgody Thermoplay nie wolno wykorzystywać tej strony internetowej do żadnych celów 
związanych z marketingiem. 

 

Ograniczenia dostępu 

Dostęp do niektórych obszarów tej witryny jest ograniczony. Thermoplay zastrzega sobie prawo do 
ograniczenia dostępu do określonych obszarów tej strony internetowej, a nawet do całej strony, według 
uznania Thermoplay. 

Jeżeli Thermoplay udostępni Tobie identyfikator użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do 
zastrzeżonych obszarów tej strony internetowej lub innych treści czy usług, należy zachować poufność 
identyfikatora użytkownika i hasła.  

Thermoplay może wyłączyć identyfikator użytkownika i hasło zgodnie z uznaniem Thermoplay, bez 
powiadomienia czy wyjaśnienia. 
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Treści użytkownika 

W niniejszych zasadach i warunkach, "treści użytkownika" oznaczają materiały (w tym bez ograniczeń 
teksty, obrazy, materiały audio, materiały wideo i materiały audiowizualne), które użytkownik zamieszcza 
na niniejszej stronie internetowej w dowolnym celu. 

Udzielają Państwo Thermoplay światowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na 
użytkowanie, reprodukowanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję treści użytkownika w 
dowolnych istniejących lub przyszłych mediach. Użytkownik udziela również firmie Thermoplay prawa 
do udzielania sublicencji do tych praw, a także prawa do wytoczenia powództwa w przypadku naruszenia 
tych praw. 

Treści użytkownika nie mogą być nielegalne czy niezgodne z prawem, nie mogą naruszać żadnych praw 
osób trzecich, i nie mogą być podstawą do wszczęcia postępowania sądowego czy to przeciwko Tobie, 
czy Thermoplay czy osobom trzecim (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem).  

Nie wolno zamieszczać treści użytkownika na stronie internetowej, które są lub kiedykolwiek były 
przedmiotem jakiegokolwiek grożącego czy faktycznego postępowania sądowego lub innego 
podobnego powództwa. 

Thermoplay zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów zamieszczonych 
na tej stronie, przechowywanych na serwerach Thermoplay lub hostowanych czy publikowanych na 
niniejszej stronie. 

Niezależnie od praw Thermoplay wynikających z niniejszych zasad i warunków w odniesieniu do treści 
użytkownika, Thermoplay nie zobowiązuje się do monitorowania przesyłania takich treści czy 
publikowania ich na niniejszej stronie internetowej. 

 

Brak gwarancji 

 Niniejsza Witryna jest dostarczana "jak jest", bez żadnych wyraźnych lub domniemanych oświadczeń czy 
gwarancji. Thermoplay nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do tej strony 
internetowej ani informacji i materiałów zamieszczonych na tej stronie.  

Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego ustępu, Thermoplay nie gwarantuje, że: 

• strona ta będzie stale dostępna lub w ogóle dostępna; lub  
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• że informacje zawarte na tej stronie internetowej są kompletne, prawdziwe, dokładne lub 
niewprowadzające w błąd. 

Nic na niniejszej witrynie nie stanowi ani nie ma stanowić porady jakiegokolwiek rodzaju.  Jeśli 
potrzebujesz porady w związku z jakąkolwiek kwestią, powinieneś skonsultować się z odpowiednim 
specjalistą. 

 

Ograniczenia odpowiedzialności 

Thermoplay nie ponosi wobec Państwa odpowiedzialności (czy to na mocy prawa kontaktowego, prawa 
o czynach niedozwolonych ani w inny sposób) w związku z zawartością strony, użytkowaniem strony, ani 
w inny sposób związany ze stroną: 

 w związku, że strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie, za żadne bezpośrednie straty; 
 za jakiekolwiek straty pośrednie, szczególne lub wtórne; ani 
 za jakiekolwiek straty biznesowe, utratę przychodów, dochodów, zysków lub przewidywanych 

oszczędności, utratę umów lub relacji biznesowych, utratę reputacji lub dobrego imienia, ani za 
utratę lub uszkodzenie informacji lub danych. 
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują nawet wówczas, gdy Thermoplay został 
wyraźnie poinformowany o potencjalnej stracie. 

 

Wyłączenia 

Żadna część niniejszego oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności nie wyłącza ani nie ogranicza 
żadnych gwarancji przewidzianych przez prawo, których wyłączenie lub ograniczenie byłoby niezgodne 
z prawem; i żadna część niniejszego oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności Thermoplay nie 
wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Thermoplay w odniesieniu do: 

 śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem Thermoplay; 
 oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd przez Thermoplay; lub 
 spraw, których wykluczenie lub ograniczenie byłoby nielegalne lub niezgodne z prawem dla 

Thermoplay, lub do prób czy dążenia do wyłączenia lub ograniczenia swojej odpowiedzialności.  
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Racjonalność 

Korzystając z tej strony zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w 
niniejszej witrynie internetowej są uzasadnione.  

Jeśli uważasz, że nie są one uzasadnione, nie możesz korzystać z tej witryny. 

 

Pozostałe strony 

Akceptujesz to, że w interesie Thermoplay, jako podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością, leży 
ograniczenie osobistej odpowiedzialności członków kadry kierowniczej i pracowników. Przystajesz na to, 
że nie wniesiesz żadnych osobistych roszczeń przeciwko członkom kadry kierowniczej ani pracownikom 
Thermoplay z tytułu jakichkolwiek strat, które poniosłeś w związku z tą witryną. 

Bez uszczerbku dla powyższego paragrafu, akceptujesz fakt, że ograniczenia gwarancji i 
odpowiedzialności, określone w zrzeczeniu się odpowiedzialności na niniejszej stronie internetowej, 
będą chronić członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli, podmioty zależne, następców 
prawnych, cesjonariuszy i podwykonawców Thermoplay oraz samo Thermoplay.  

 

Postanowienia nieegzekwowalne 

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej witryny internetowej jest lub zostanie uznane za 
niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, nie będzie to miało wpływu na wykonalność innych 
postanowień na tej stronie internetowej. 

 

Odszkodowanie 

Niniejszym gwarantujesz odszkodowanie Thermoplay i zobowiązujesz się gwarantować odszkodowanie 
Thermoplay za wszelkie straty, szkody, koszty, zobowiązania i wydatki (w tym między innymi koszty 
prawne i wszelkie kwoty zapłacone przez Thermoplay stronie trzeciej w celu zaspokojenia roszczenia lub 
sporu w oparciu o poradę doradców prawnych Thermoplay) poniesione lub utracone przez Thermoplay 
w związku z naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków lub w związku z 
jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z naruszenia przez ciebie któregokolwiek postanowienia tych 
warunków. 
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Naruszenie warunków 

Bez uszczerbku dla innych praw Thermoplay wynikających z niniejszych warunków, w przypadku 
naruszenia ich w jakikolwiek sposób, Thermoplay może podjąć takie działania, jakie Thermoplay uzna za 
stosowne w celu zaradzenia naruszeniu, włącznie z zawieszeniem Twojego dostępu do strony 
internetowej, zakazem dostępu do strony internetowej, zablokowaniem komputerów korzystających z 
Twojego adresu IP w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, skontaktowaniem się z Twoim 
dostawcą usług internetowych w celu zażądania zablokowania dostępu do strony internetowej i/lub 
wszczęciem postępowania sądowego. 

 

Zmiany  

Thermoplay może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszych warunków.  Zmienione warunki 
korzystania z tej strony internetowej będą obowiązywały od daty opublikowania zmienionych warunków 
na tej stronie internetowej.  Aby zapoznać się z aktualną wersją, należy regularnie sprawdzać tę stronę. 

Przeniesienie praw 

Thermoplay może przenosić, podzlecać lub w inny sposób obchodzić się z prawami i/lub zobowiązaniami 
Thermoplay wynikającymi z niniejszych warunków, bez powiadamiania użytkownika lub uzyskiwania 
jego zgody. 

Użytkownik nie może przenosić, zlecać podwykonawstwa ani w inny sposób zajmować się swoimi 
prawami i/lub zobowiązaniami wynikającymi z niniejszych warunków.  

 

Rozdzielność  

Jeśli sąd lub inny właściwy organ stwierdzi, że któreś z postanowień niniejszych warunków jest 
niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązujące. Jeśli 
jakiekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie będzie zgodne z prawem lub 
wykonalne, jeśli jego część zostanie usunięta, część ta zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część 
postanowienia pozostanie w mocy.  
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Całość umowy 

Niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a Thermoplay w odniesieniu do korzystania z 
tej strony internetowej i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy dotyczące korzystania z tej strony 
internetowej. 

 

Prawo i jurysdykcja 

Niniejsze warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem włoskim, a wszelkie spory 
dotyczące tych warunków będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu w Aosta (Włochy). 

 

Wyrazy uznania 

Niniejszy dokument został sporządzony przy użyciu „wzoru umowy dostępnego na 
http://www.freenetlaw.com. 

 

Rejestracje i zezwolenia 

Thermoplay jest zarejestrowany w Izbie Handlowej w Aoście Numer rejestrowy Thermoplay to C.C.I.A.A. 
72463 

Numer VAT Thermoplay to IT 01161080070. 

 

Informacje o Thermoplay 

Pełna nazwa Thermoplay to Thermoplay S.p.A..  

Adres siedziby Thermoplay to Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italy. 

Można skontaktować się z Thermoplay wysyłając e-mail na adres thermoplay@thermoplay.com 

 

 

http://www.freenetlaw.com/
mailto:thermoplay@thermoplay.com

