LIVELINK - WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU

Warunki korzystania z witryny
Niniejszy załącznik określa warunki na jakich można korzystać z usług świadczonych przy użyciu strony internetowej
(www.jcbll.com), zwana dalej „witryną”. Osobą korzystającą z usług świadczonych przy użyciu tej witryny może być
jedynie zarejestrowany użytkownik.
Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na warunki użytkowania oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Podmioty posiadające prawa do witryny
Witryna jest obsługiwana przez Microlise Limited w imieniu J C Bamford Excavators Limited (“JCB”) i innych spółek
grupy (“Grupa JCB”).
Grupa JCB to szereg podmiotów zarejestrowanych głównie w Anglii i Walii. JCB jest zarejestrowana w Anglii i Walii
pod numerem 0561597, a jej siedziba znajduje się przy Lakeside Works, Rocester, Staffordshire, ST14 5JP.

Dostęp do witryny
Podmioty posiadające prawa do witryny zastrzegają sobie prawo do modyfikacji świadczonych przy użyciu witryny
usług bez uprzedzenia i nie ponoszą one odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu witryna będzie niedostępna
(niezależnie od okresu czasu).
Podmioty posiadające prawa do witryny zastrzegają sobie prawo do ograniczenia użytkownikom (nawet
zarejestrowanym) dostępu do niektórych witryn (w całości lub w części).
Kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje otrzymane lub wybrane przez użytkownika w ramach
procedur bezpieczeństwa należy traktować jako poufne i nie wolno ujawniać ich osobom trzecim. Podmioty
posiadające prawa do witryny w każdej chwili mają prawo do usunięcia wszelkich kodów identyfikacyjnych
użytkownika lub haseł, zarówno przydzielonego jak i wybranych, jeśli w ich opinii użytkownik nie wywiązał się z
jakichkolwiek postanowień umowy, warunków użytkowania lub naruszył jakiekolwiek procedury.
Użytkownik jest odpowiedzialny we własnym zakresie za podejmowanie kroków niezbędnych do uzyskania dostępu
do witryny. Jest on odpowiedzialny również za to, że wszystkie osoby, które mają dostęp do witryny za
pośrednictwem połączenia internetowego użytkownika, są świadome tych warunków i wyrażają na nie zgodę.

Prawa własności intelektualnej
Podmiotom posiadającym prawa do witryny przysługują wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczących
witryny oraz materiału na niej opublikowanego. Prace te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym
świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.
Użytkownik nie może modyfikować jakichkolwiek materiałów pochodzących z witryny lub znajdujących się na
witrynie w żaden sposób. Użytkownikowi nie wolno używać ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio albo
grafiki w oderwaniu od towarzyszącego jej tekstu.
Użytkownikowi nie wolno używać żadnej części materiałów na stronie w celach innych niż przeznaczenie witryny
bez uzyskania wyraźnego zezwolenia podmiotów posiadających prawa do witryny.
W razie wydrukowania, skopiowania lub pobrania części strony z naruszeniem niniejszych warunków, użytkownik
zostanie pozbawiony prawa do korzystania z witryny i użytkownik będzie zobowiązany zwrócić lub zniszczyć
wszelkie wykonane kopie materiałów.

Wiarygodność zamieszczonych informacji
str. 1

Komentarze i inne materiały umieszczone na stronie nie stanowią żadnych wiążących porad lub wskazówek.
Podmioty posiadające prawa do witryny nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i nie ciążą na nich żadne obowiązki
związane z działaniami lub zaniechaniami poczynionymi w oparciu o materiały publikowane na witrynie.

Zmiany na witrynie
Podmioty posiadające prawa do witryny mają prawo do zmiany zawartości witryny w każdej chwili. Jeśli zajdzie
taka potrzeba, podmioty posiadające prawa do witryny mogą zawiesić lub zablokować dostęp do strony na czas
określony lub nieokreślony.

Odpowiedzialność
Materiały dostępne na witrynie na stronie są dostarczane bez żadnych gwarancji co do ich prawdziwości. W
zakresie dozwolonym przez prawo Podmioty posiadające prawa do witryny, niniejszym wyraźnie wykluczają:



Jakiekolwiek gwarancje i inne zapewnienia, które mogłyby w sposób dorozumiany wynikać z ustaw, prawa
zwyczajowego lub prawa słuszności.
Odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody poniesione przez użytkownika
w związku z witryną lub w związku z korzystaniem z niej, niemożnością skorzystania z niej lub z innych
stron internetowych związanych z witryną i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, w tym bez
ograniczeń wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność za utracone korzyści, utratę danych oraz za
jakiekolwiek inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, powstałe w jakikolwiek sposób i spowodowane
dowolnymi przyczynami.

Informacje o wizytach na stronie
Informacje o użytkownikach są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą odrębny załącznik do
Umowy o korzystanie z systemu LiveLink. Korzystając z witryny użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie
danych i gwarantuje, że wszystkie przedstawione dane są prawdziwe.

Odpowiedzialność karna
Użytkownicy winni mieć pełną świadomość, że w związku z dostępem do witryny możliwe jest popełnienie czynów,
które mogą narazić użytkowników lub inne osoby mające dostęp do witryny na odpowiedzialność, w tym
odpowiedzialność karną, która podlega jurysdykcji wielu krajów.

Linki do witryny
Użytkownikowi w żadnym wypadku nie wolno połączyć dostępu do witryny z jakąkolwiek stroną internetową.

Dopuszczalne używanie
Korzystanie z witryny może odbywać się wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

Linki
Jeżeli witryna zawiera lub zawierać będzie linki do innych stron internetowych, to linki te są udostępnione tylko w
celach informacyjnych.

Podmioty posiadające prawa do witryny nie kontrolują zawartości tych stron oraz nie ponoszą odpowiedzialności za
jakiekolwiek
szkody,
które mogą
wyniknąć
z
tego
tytułu. Na
stronie
internetowej JCB
na
(www.jcb.com) zamieszczone są autonomicznie ustalone zasady i warunki użytkowania odnoszące się
do korzystania z tej strony.
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Jurysdykcja i prawo właściwe
Sądy angielskie będą miały wyłączną jurysdykcję w przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z dostępem do
witryny,
choć Podmioty
posiadające
prawa
do
witryny
zastrzegają
sobie
prawo do
wszczęcia
postępowania przeciwko użytkownikom w związku z naruszeniem tych warunków w kraju zamieszkania lub w innym
odpowiednim kraju.
Niniejsze warunki użytkowania i wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające, lub pozostające z nimi w
związku albo pozostające w związku z ich przedmiotem lub powstaniem (w tym pozaumowne roszczenia lub
spory), są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.

Znaki towarowe
[“Livelink"] oraz ["JCB"] są [zarejestrowanymi w Zjednoczonym Królestwie] znakami towarowymi JCB.

Zmiany
Niniejsze warunki użytkowania mogą być zmienione w dowolnym czasie.
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