Warunki korzystania ze strony internetowej
YKK Poland Sp. z o.o. (YKK Poland) jest właścicielem i administratorem niniejszej strony internetowej.
Użytkownicy niniejszej strony internetowej są zobowiązani do przestrzegania warunków dotyczących
korzystania z niej.
Dokumenty i zawartość strony internetowej
1.

2.

Wszystkie dokumenty oraz ich zwartość (dokumenty) udostępnia się na zasadzie ”as is” [w ich obecnej
formie] a YKK Poland w szczególności nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych
gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, łącznie między innymi z gwarancją lub domniemaną
gwarancją pokupności, poprawności, przydatności do określonego celu ani nienaruszalności.
Dokumenty dostępne na niniejszej stronie internetowej mogą w dowolnym czasie ulec zmianie lub
zostać usunięte bez powiadomienia.

Własność intelektualna
1.

2.

Dokumenty, łącznie ze zdjęciami i innymi obrazami graficznymi, zawarte na tej stronie są chronione
prawami autorskimi i innymi stosownymi przepisami prawa, a YKK Poland i/lub inna spółka YKK
Group Companies (Grupy YKK) jest właścicielem takich praw i posiada prawo do wykorzystania
materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej. Poza wyjątkami wyraźnie dozwolonymi
zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, Dokumentów znajdujących się na niniejszej stronie
internetowej nie wolno wykorzystywać dla żadnych celów między innymi takich jak kopiowanie,
przesyłanie i wprowadzanie zmian bez wcześniejszej pisemnej zgody YKK Poland i/lub YKK Group.
Wykorzystanie na stronie internetowej znaku towarowego „YKK”, innych znaków towarowych,
wzorów logo i nazw handlowych YKK Group bez wcześniejszej pisemnej zgody ich stosownych
właścicieli jest ściśle zabronione.

Odnośniki
1.

2.

Nie można zamieszczać odnośników do niniejszej strony internetowej bez wcześniejszej pisemnej
zgody YKK. W przypadku zamiaru zmieszczenia odnośnika do strony, przed jego utworzeniem, należy
wcześniej skontaktować się z YKK Poland. YKK Poland może odrzucić prośbę o zamieszczenie
odnośnika do niniejszej strony internetowej wedle własnego uznania.
Strony internetowe wszystkich osób trzecich (łącznie między innymi ze stronami internetowymi YKK
Poland i spółek stowarzyszonych oraz zależnych YKK) zawierające odnośniki do niniejszej strony
internetowej i odnośniki przekierowujące z tej strony nie podlegają kontroli YKK Poland i/lub YKK. W
żadnym wypadku YKK Poland i/lub YKK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
powstałe wskutek lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej należącej do osoby trzeciej i
zawierającej odnośniki do niniejszej strony internetowej lub odnośniki przekierowujące z tej strony.

Wyłączenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku YKK Poland i/lub YKK nie ponosi odpowiedzialności przed żadną osobą trzecią z tytułu
szkód bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, następczych, szczególnych czy też nawiązki
odszkodowawczej (nawet jeśli YKK Poland i/lub YKK został poinformowany o możliwości zaistnienia takich
szkód), kontraktowej czy też deliktowej i innej, wynikającej z lub w związku z wykorzystaniem dokumentów na
niniejszej stronie internetowej.

Dane osobowe
YKK Poland, przed pobraniem od Państwa jakichkolwiek danych osobowych, poinformuje Państwa o celu
gromadzenia takich informacji, będzie zarządzać nimi w stosowny sposób i nie ujawni ich żadnej osobie trzeciej
bez Państwa wcześniejszej zgody. Po otrzymaniu wniosku o potwierdzenie lub zmianę Państwa danych
osobowych, YKK Poland dołoży należytych starań, aby odpowiedzieć na Państwa wniosek.

