Ogólne Warunki Użytkowania Jaeger Polska Spółka z o.o.
(Stan: 01.11.2017)

1.

Zakres zastosowania

Informacje, pliki do pobrania lub dokumenty zamieszczone
na naszych stronach internetowych obowiązują dla
naszych spółek skupionych w grupie przedsiębiorstw
Jäger (zwanej w dalszej części „Jäger“). Dane zostały
zestawione starannie, a przedstawione treści mają jedynie
charakter informacyjny i nie są wiążące z prawnego punktu
widzenia.
Korzystanie ze stron internetowych oferowanych przez
firmę Jäger (zwanych w dalszej części „stronami
internetowymi firmy Jäger”) dopuszcza się wyłącznie na
podstawie niniejszych warunków. Rozpoczęcie korzystania
ze strony internetowej firmy Jäger lub zalogowanie
oznacza akceptację obowiązujących Ogólnych Warunków
Korzystania firmy Jaeger Polska Spółka z o.o. w ich
każdorazowo
aktualnie
obowiązującej
wersji.
W
pojedynczym przypadku warunki te mogą zostać
uzupełnione, zmodyfikowane lub zastąpione innymi
warunkami, np. w celu nabycia produktów i/lub usług (za
zgodą użytkownika, o ile jest to konieczne z prawnego
punktu widzenia).
W przypadku ofert internetowych, które są skierowane do
przedsiębiorstw,
każde
przedsiębiorstwo
będzie
reprezentowane przez użytkownika i musi pozwolić na
przypisanie sobie jego działań i wiedzy.
Usługa: Informacja

2.

Firma Jäger udostępnia na swoich stronach internetowych
określone informacje (ewent. oprócz dokumentów, filmów
wizerunkowych itd.), z którymi można się zapoznać
poprzez wyszukiwanie lub pobranie. Działanie pojedynczej
strony internetowej firmy Jäger może w każdej chwili
zostać zablokowane w całości lub w części przez firmę
Jäger. Mając na względzie konstrukcję internetu i
systemów komputerowych firma Jäger nie gwarantuje
ciągłej dostępności swoich stron internetowych.
3.
Prawo korzystania, obowiązki użytkownika,
prawo autorskie
Korzystanie z informacji, dokumentów i materiału
filmowego udostępnionych na stronie internetowej firmy
Jäger podlega niniejszym warunkom. W przypadku
korzystania należy przestrzegać praw autorskich, praw do
nazwy i prawa znaków towarowych oraz innych praw
ochronnych osób trzecich. Ochroną są objęte wszystkie
strony internetowe grupy przedsiębiorstw Jäger włącznie
ze zdjęciami i znakami towarowymi.
Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z serwisu
niezgodnie z przeznaczeniem, a zwłaszcza



nie dokonywać obejść zabezpieczeń serwisu
informacyjnego,
nie korzystać z urządzeń i zaniechać takiego
korzystania, które spowodują uszkodzenie
urządzeń
albo
doprowadzą
lub
mogą
doprowadzić do awarii działania strony
internetowej firmy Jäger, zwłaszcza poprzez





dokonanie zmian w strukturze fizycznej lub
logicznej serwerów lub sieci funkcjonujących w
ramach grupy przedsiębiorstw Jäger albo innych
sieci,
nie włączać serwisów informacyjnych lub ich
części do innych ofert internetowych prywatnych
i komercyjnych oraz nie korzystać z serwisów w
celach komercyjnych,
nie wyrządzać szkód żadnym osobom,
zwłaszcza nieletnim, nie naruszać ich praw
osobistych ani też nie postępować wbrew
dobrym obyczajom.

Ponadto użytkownikowi przyznaje się odwołalne w każdej
chwili, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo korzystania z
informacji zamieszczonych na stronie internetowej firmy
Jäger w takim zakresie, jak to zostało uzgodnione, a jeżeli
żadne uzgodnienia nie miały miejsca, korzystanie odbywać
się będzie zgodnie z zamierzonym celem adekwatnie do
zakresu udostępnienia i przekazania informacji przez firmę
Jäger. Użytkownik nie ma nigdy prawa rozpowszechniać,
wynajmować ani w żaden inny sposób powierzać
informacji osobom trzecim. Jeżeli inne obowiązujące
przepisy prawa nie pozwalają na inne rozwiązanie,
użytkownik nie ma prawa zmieniać informacji ani
dokonywać i częściowego usunięcia. Informacje są
chronione
przez
ustawę
o
prawie
autorskim,
międzynarodowe umowy o prawie autorskim, a także
przez inne ustawy i porozumienia dotyczące własności
intelektualnej. Użytkownik będzie tych praw przestrzegać,
a zwłaszcza nie będzie usuwał ani z informacji ani z ich
kopii znajdujących się tam znaków alfanumerycznych,
znaczników oraz adnotacji o prawie autorskim.
Nie narusza to w pozostałym zakresie przepisów §§ 69a i
nast. ustawy o prawie autorskim.
4.
Strefa
usuwanie

logowania:

rejestracja,

hasło,

Strefa logowania strony internetowej firmy Jäger jest
zabezpieczona hasłem. Mając na względzie interes
obrotów handlowych dostęp do tej strony jest możliwy tylko
dla użytkowników zarejestrowanych. Prawo do rejestracji
nie występuje. Firma Jäger zastrzega sobie zwłaszcza
prawo objęcia obowiązkiem rejestracji również te strony
internetowe, do których dostęp był do tej pory swobodny.
Uprawnienie dostępu może zostać w każdej chwili
odwołane poprzez blokadę danych dostępu bez obowiązku
podania przyczyny zablokowania.
Sytuacja taka ma
zwłaszcza miejsce,


gdy w celu rejestracji użytkownik poda fałszywe
dane,



gdy naruszy niniejsze postanowienia lub swoje
obowiązki
dochowania
staranności
w
korzystaniu z danych dostępu,
gdy naruszy stosowane prawo w trakcie dostępu
lub korzystania ze strony internetowej firmy
Jäger lub
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gdy przez dłuższy okres czasu nie korzysta ze
strony internetowej firmy Jäger.

Jeżeli planowana jest rejestracja, użytkownik ma
obowiązek podać w celu rejestracji dane zgodne z prawdą,
a w przypadku ewentualnych zmian w późniejszym
terminie powiadomić o nich niezwłocznie firmę Jäger.
Użytkownik jest odpowiedzialny za otrzymywanie tylko
tych maili, które będą wysyłane na podany przez niego
adres mailowy.
Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzymuje nazwę i
hasło (zwane w dalszej części również „danymi
użytkownika“). Podczas pierwszego dostępu użytkownik
zmieni hasło przekazane mu przez firmę na inne hasło,
które jest znane tylko jemu. Dane użytkownika umożliwiają
użytkownikowi wgląd do własnych danych, ich zmianę lub
ewent. odwołanie lub rozszerzenie udzielonych zezwoleń
na przetwarzanie danych.
Użytkownik zapewni, że dane użytkownika nie zostaną
przekazane osobom trzecim i odpowiada za wszystkie
działania i zamówienia, jakie zostaną złożone z
wykorzystaniem danych użytkownika. Po każdym
korzystaniu należy wyjść ze strefy chronionej hasłem.
Jeżeli użytkownik zostanie poinformowany, że osoby
trzecie w sposób nieuprawniony korzystały z danych
użytkownika, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o
tym pisemnie firmę Jäger. Po otrzymaniu takiej informacji
firma Jäger zablokuje dostęp do strefy chronionej hasłem
korzystając z danych użytkownika. Zniesienie blokady jest
możliwe dopiero na podstawie odrębnego wniosku, jaki
użytkownik zobowiązany jest złożyć w firmie Jäger lub też
dopiero po dokonaniu nowej rejestracji.
W każdej chwili użytkownik może wystąpić na piśmie o
usunięcie jego rejestracji, jeżeli usunięcie to nie stoi na
przeszkodzie w realizacji bieżących umów. W takim
przypadku firma Jäger dokona usunięcia wszystkich
danych
użytkownika
oraz
wszystkich
innych
zarchiwizowanych danych osobowych użytkownika, jeżeli
te dane nie będą już potrzebne.
5.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za treści strony internetowej firmy Jäger
włącznie z informacjami udostępnionymi nieodpłatnie,
odpowiedzialność z tytułu wad merytorycznych i prawnych,
zwłaszcza w zakresie poprawności informacji, braku
błędów, niewystępowania praw ochronnych i autorskich
osób trzecich, kompletności i/lub użyteczności – poza
działaniem umyślnym lub rażącym zaniedbaniem i o ile
jest to prawnie dopuszczone – jest wykluczona. Wyłączną
odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej
firmy Jäger ponosi użytkownik. Informacje mogą zawierać
specyfikacje lub ogólne opisy technicznych rozwiązań
produktów, które w pojedynczych przypadkach (np. z
powodu zmian produktu) nie zawsze muszą występować.
W związku z tym oczekiwane właściwości wydajnościowe
produktów należy dla każdego indywidualnego przypadku
określić w umowie.
6.

7.
Pliki cookies, wysyłanie wiadomości do firmy
Jäger (info@jaegergruppe.de),
analiza strony
internetowej z wykorzystaniem Google-Analytics
Strona internetowa firmy Jäger używa tak zwanych plików
cookies. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane w
komputerze
użytkownika,
archiwizowane
przez
wyszukiwarkę użytkownika i gwarantują przyjazne dla
użytkownika, efektywne i bezpieczne korzystanie ze strony
internetowej. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych
osobowych, nie powodują żadnych szkód w komputerze
użytkownika i nie zawierają wirusów. W każdej chwili
Użytkownik może za pomocą ustawień w swojej
wyszukiwarce wyłączyć korzystanie z plików cookies.
Należy przy tym mieć na uwadze, że po ich wyłączeniu
elementy strony internetowej prawdopodobnie nie będą
optymalnie wyświetlane i mogą ewentualnie działać z
pewnymi utrudnieniami.
W przypadku wysyłania przez Użytkownika maila ze strefy
kontaktów strony internetowej firmy Jäger, dane te będą
transmitowane bez kodowania. Firma Jäger nie ponosi
odpowiedzialności za poufność i integralność treści maili.
Strona internetowa firmy Jäger wykorzystuje do analizy
strony program Google Analytics na bazie PHP. To
narzędzie stosowane do analizy strony internetowej
korzysta z plików cookies, które umożliwiają dokonanie
analizy użytkownika strony internetowej. Pozyskiwane
poprzez analizę dane są przesyłane na serwer Google, a
następnie archiwizowane w celu dokonania oceny,
zestawienia raportów na temat aktywności strony
internetowej oraz w celu wykonania dalszych usług
związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z
internetu. Dane te są ewentualnie przesyłane osobom
trzecim, jeżeli tak stanowią przepisy prawa lub jeżeli osoby
trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych z
upoważnienia Google. Adres IP użytkownika nie jest
dokumentowany ani łączony z innymi danymi Google.
Korzystając ze strony internetowej firmy Jäger użytkownik
wyraża zgodę na opracowanie danych gromadzonych
przez Google Analytics w wyżej wskazanym celu.
8.

Ochrona danych

Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych
osobowych użytkownika strony internetowej firmy Jäger
odbywa się w warunkach przestrzegania mających
zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych.
9.
Klauzula salwatoryjna, stosowane prawo i
właściwość sądu
Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszych warunków
użytkowania są lub staną się nieskuteczne, nie narusza to
skuteczności pozostałych postanowień. Nieskuteczne
postanowienie
zostanie
wówczas
zastąpione
postanowieniem skutecznym, który pod względem treści
będzie najbardziej zbliżony do pierwotnego postanowienia.
To samo ma zastosowanie w przypadku niedostrzeżonej
luki jak również na wypadek zmiany stosunków leżących u
podstaw umowy.

Linki do stron osób trzecich

Na stronie internetowej firmy Jäger są umieszczone linki
do stron internetowych osób trzecich, które są
utrzymywane przez osoby trzecie. Firma Jäger nie ponosi
odpowiedzialności za treści tych stron internetowych, ani
też nie obejmuje w posiadanie tych stron internetowych i
ich treści.

Sądem właściwym jest Sąd w Gryfinie, Polska. W zakresie
niniejszych warunków obowiązuje prawo Rzeczypospolitej
Polskiej - jeśli możliwe do zastosowania - z
uwzględnieniem
przepisów
Konwencji
Narodów
Zjednoczonych
z
11.04.1980
r.
o
umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
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