Warunki korzystania z witryny
internetowej
Uzyskując dostęp do naszej witryny internetowej i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze
Warunki korzystania. Korzystanie z naszej witryny internetowej zawsze podlega niniejszym Warunkom
korzystania, które stanowią wiążącą umowę pomiędzy nami a użytkownikiem. Jeśli użytkownik nie chce być
związany niniejszymi Warunkami korzystania, może zrezygnować z korzystania z tej witryny internetowej.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków korzystania przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny
internetowej.
Dostęp do tej witryny internetowej
Informacje zawarte w tej witrynie internetowej są skierowane do osób odwiedzających naszą globalną witrynę
internetową. Opisane produkty i usługi są dostępne dla osób prywatnych i firm wyłącznie do ich użytku lub
odsprzedaży.
Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do tej
witryny internetowej. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które
uzyskują dostęp do tej witryny internetowej za pośrednictwem swojego połączenia internetowego, są świadome
tych warunków i że ich przestrzegają.
Informacje o nas
www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de to witryny internetowe
zarządzane przez Radwell International Inc („my” lub „nasze” lub „nasz”). Niniejsze zasady są skierowane do
naszych mieszkańców na całym świecie i są regulowane oraz interpretowane zgodnie z prawem kraju
pochodzenia witryny internetowej Radwell International. Wszelkie spory wynikające z niniejszych witryn i
nternetowych będą rozpatrywane przez sądy kraju, z której pochodzi witryna internetowa. Nie składamy
żadnych oświadczeń co do tego, czy informacje te mają zastosowanie lub są dostępne w jakimkolwiek innym
kraju, który może mieć do nich dostęp.
Niniejsze Warunki korzystania odnoszą się do naszej Polityki plików cookie i Polityki prywatności, która
odnosi się również do korzystania z tej witryny internetowej. Nasza Polityka prywatności określa warunki, na
jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od użytkownika lub które nam użytkownik podaje.
Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że
wszystkie podane przez użytkownika dane są prawidłowe.
Obowiązek ujawnienia
Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że podane informacje są prawidłowe w momencie ich
ujawnienia. Jeśli okaże się, że informacje są nieprawidłowe lub staną się nieprawidłowe, użytkownik ma
obowiązek poinformować nas o wszelkich takich zmianach lub nieprawidłowych informacjach, gdy tylko się o
nich dowie.
Prawa autorskie
Prawa do wzorów, zasobów, logo, zdjęć i zawartości tej witryny internetowej są własnością firmy Radwell
International Inc. lub są przez nią licencjonowane i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi
i innymi prawami własności intelektualnej.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawa autorskie do tej witryny internetowej należą do Radwell
International Inc. Niniejsza witryna internetowa (i jej kod źródłowy HTML) nie może być używana,
przenoszona, kopiowana ani reprodukowana w całości ani w części w sposób inny niż do użytku prywatnego.
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Dostępność witryny internetowej
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z niezdolności do korzystania
z tej witryny internetowej w dowolnym czasie i okresie.
Nie możemy obiecać, że witryna internetowa będzie zawsze dostępna lub całkowicie wolna od błędów. Ze
względu na charakter Internetu, witryna internetowa jest udostępniana „w miarę dostępności”.
Łącza do innych witryn internetowych
Podajemy łącza do witryn internetowych stron trzecich oraz witryn internetowych prowadzonych przez firmy,
które wyraziły zgodę na świadczenie usług na rzecz klientów Radwell International. Chociaż staramy się
wybierać najbardziej odpowiednie firmy do świadczenia tych usług, nie kontrolujemy jednak zawartości żadnej
zewnętrznej witryny internetowej i nie możemy ponosić odpowiedzialności za zawartość, ofertę produktów ani
dostępność jakichkolwiek witryn, do których prowadzą łącza.
Poleganie na zamieszczonych informacjach
Komentarze i inne materiały zamieszczone w tej witrynie internetowej nie stanowią porady, na której należy
polegać. W związku z tym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich
materiałach przez każdego odwiedzającego tę witrynę internetową lub przez każdego, kto może zostać
poinformowany o jakiejkolwiek ich zawartości.
W przypadku wystąpienia błędu w podanej cenie, ofercie, rodzaju produktu lub usługi, zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzenia zmiany.
Zmiany w Warunkach korzystania
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnym momencie poprzez
zamieszczenie zmian online. W przypadku korzystania z witryny po zmianie Warunków korzystania przez
Radwell International Inc., nowe Warunki korzystania będą dla użytkownika wiążące.
Zmiany w tej witrynie internetowej
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszej witryny internetowej lub produktów lub usług
oferowanych za jej pośrednictwem w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Staramy się regularnie aktualizować tę witrynę internetową i możemy w każdej chwili zmieniać jej zawartość.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej witryny internetowej lub zamknąć ją na czas
nieokreślony. Każdy materiał w tej witrynie internetowej może być nieaktualny w danym momencie, a my nie
jesteśmy zobowiązani do jego aktualizacji.
Nasza odpowiedzialność
Materiał wyświetlany w tej witrynie internetowej jest dostarczany bez żadnych gwarancji, warunków ani
zapewnień co do jego dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my i powiązane z nami strony trzecie
niniejszym wyraźnie wykluczamy:
•
•

Wszystkie warunki, gwarancje i inne postanowienia, które w innym przypadku mogłyby być
dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności.
Jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody
poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą witryną internetową lub w związku z
korzystaniem, niemożnością korzystania lub skutkami korzystania z naszej witryny internetowej, wsze
lkich witryn internetowych, do których prowadzą odnośniki i wszelkich materiałów na niej
zamieszczonych, w tym:
•
•

Utratę dochodów lub przychodów;
Utratę działalności;
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•
•
•
•
•
		
		

Utratę zysków lub kontraktów;
Utratę spodziewanych oszczędności;
Utratę danych;
Utratę dobrej woli;
Zmarnowany czas zarządzania lub biura; oraz niezależnie, czy jest on spowodowany czynem
niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli
można go przewidzieć.

Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania,
ani na naszą odpowiedzialność za świadome wprowadzenie w błąd lub podanie nieprawdziwych informacji
w podstawowej sprawie, ani na żadną inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona
na mocy obowiązującego prawa.
Informacje o użytkowniku i wizytach użytkownika w naszych witrynach internetowych
Przetwarzamy informacje o użytkowniku zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszych witryn
internetowych, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie podane przez
użytkownika dane są prawidłowe.
Wirusy, hakerstwo i inne przestępstwa
Użytkownikowi nie wolno nadużywać naszej witryny internetowej, świadomie wprowadzając wirusy, trojany,
robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Nie wolno
podejmować prób uzyskania nielegalnego dostępu do tej witryny internetowej, serwera, na którym nasza
witryna nternetowa jest przechowywana, ani żadnego serwera, komputera czy bazy danych podłączonych do
tej witryny internetowej. Nie wolno użytkownikowi atakować naszej witryny internetowej za pomocą ataku typu
odmowa usługi lub ataku typu rozproszona odmowa usługi.
Naruszając te zasady, użytkownik popełniłby przestępstwo zgodnie z Ustawą o nadużyciach komputerowych
z 1990 r. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi
organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia, prawo użytkownika do
korzystania z tej witryny zostanie natychmiast wstrzymane.
Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym
atakiem typu odmowa usługi, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą
zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne własnościowe
materiały użytkownika w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej lub pobieraniem jakichkolwiek
materiałów umieszczonych w niej lub w jakiejkolwiek witrynie internetowej, do której prowadzą odnośniki.
Obowiązujące prawo
Niniejsze „Warunki korzystania” są skierowane do naszych mieszkańców na całym świecie i są regulowane
oraz interpretowane zgodnie z prawem kraju pochodzenia witryny internetowej Radwell. Wszelkie spory
wynikające z niniejszej witryny internetowej będą rozpatrywane przez sądy kraju, z której pochodzi witryna
internetowa. Nie składamy żadnych oświadczeń co do tego, czy informacje te mają zastosowanie lub są
dostępne w jakimkolwiek innym kraju, który może mieć do nich dostęp.
Wątpliwości
Staramy się zapewnić usługę, która spełni oczekiwania użytkownika i pomoże użytkownikowi, jednak
jeśli użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiałów, które pojawiają się w naszej witrynie
internetowej, lub jeśli użytkownik uważa, że jego oczekiwania nie zostały spełnione, może złożyć skargę do
firmy Radwell International Inc. e-mailem lub listownie: 1 Millennium Drive, Willingboro, NJ 08046. USA
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Dziękujemy za odwiedzenie tej witryny internetowej.
Ostatnia aktualizacja 01-07-2020
Niniejsze zasady są skierowane do naszych mieszkańców na całym świecie i są regulowane oraz interpretowane zgodnie z prawem kraju
pochodzenia witryny internetowej Radwell International. Wszelkie spory wynikające z niniejszej witryny internetowej będą rozpatrywane przez sądy
kraju, z której pochodzi witryna internetowa. Nie składamy żadnych oświadczeń co do tego, czy informacje te mają zastosowanie lub są dostępne
w jakimkolwiek innym kraju, który może mieć do nich dostęp.
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