Regulamin witryny internetowej firmy CETCO-Poland Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Korpelach.
1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych
w witrynie firmy CETCO-Poland Sp. z o.o. S.K.A, zwanej w dalszej części Witryną. Użytkownicy
korzystający z treści oraz usług dostępnych w Witrynie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu oraz jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Za publikowane treści, udostępniane usługi oraz obsługę techniczną Witryny
odpowiada CETCO-Poland Sp. z o.o. S.K.A - zwana dalej CETCO. W Witrynie nie są zamieszczane
materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści
rasowej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, naruszające prawa
innych osób itp. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy
przesyłać na adres CETCO. CETCO podejmie niezwłocznie działania w celu zaprzestania ich
publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je zamieściły (z uwzględnieniem kroków
prawnych). CETCO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Witryny.
2 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Prawa autorskie do treści publikowanych w Witrynie posiada CETCO oraz podmioty, które na
podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów w Witrynie. Prawem autorskim
chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Witryny
włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną. Materiały dostępne w ramach Witryny można
kopiować oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Zabrania się
upowszechniania, wprowadzania zmian, powielania, publicznego odtwarzania materiałów Witryny.
Wykorzystanie materiałów Witryny do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga
każdorazowo pisemnej zgody CETCO.
3 KORZYSTANIE Z TREŚCI WITRYNY
Korzystanie z treści udostępnianych w ramach Witryny jest bezpłatne. Użytkownik zobowiązuje się do
korzystania z treści udostępnianych w Witrynie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem i jednocześnie zobowiązuje się do
niewykonywania działań szkodliwych dla działania Witryny.
4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
CETCO dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości treści
prezentowanych w Witrynie. CETCO nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu:
- błędnych lub nieaktualnych informacji zawartych w witrynie;
- sposobu wykorzystania dostępnych treści przez użytkowników.
CETCO dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny oraz zobowiązuje
się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z
Witryny, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego
funkcjonowania Witryny.

