INFORMACJA PRAWNA
Witamy na www.mybicflex.com!
Liczymy, że nasza strona okaże się przydatnym źródłem informacji i rozrywki. Zaglądaj do nas częściej
i poleć nas znajomym. W zamian prosimy jedynie o przestrzeganie poniższych Warunków. Zapoznaj
się z nimi dokładnie, ponieważ korzystając z naszej strony automatycznie wyrażasz na nie zgodę.
Dziękujemy za wizytę na naszej stronie!

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA
Dostęp do strony www.mybicflex.com i korzystanie z niej podlega przedstawionym poniżej
warunkom i obowiązującym przepisom prawa. Grupa BIC ("BIC") może modyfikować niniejsze
warunki dokonując aktualizacji tej informacji.
Wszystkie treści (zdjęcia, teksty, znaki towarowe, logo, wzory, nazwy produktów) na stronie
www.mybicflex.com są chronione prawem autorskim i bez wyraźnej pisemnej zgody BIC nie wolno
ich rozpowszechniać, pobierać, zmieniać, edytować, używać ponownie, publikować ponownie,
reprodukować, przekazywać, wykonywać, wyświetlać ani w żaden inny sposób używać z wyjątkiem
zakresu, o którym mowa w niniejszych Warunkach, czy to za pomocą środków elektronicznych czy
mechanicznych.
BIC dołoży wszelkich starań, by informacje zawarte na stronie były prawidłowe i aktualne, jednakże
BIC nie składa co do tego żadnych gwarancji ani oświadczeń. Każdy użytkownik przyjmuje do
wiadomości, że wchodzi na stronę www.mybicflex.com i korzysta z niej oraz jej treści na własną
odpowiedzialność. Ani BIC, ani żadna inna strona zaangażowana w stworzenie, wyprodukowanie i
udostępnianie naszej strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód bezpośrednich,
przypadkowych, następczych, pośrednich ani za odszkodowania retorsyjne wynikające z Twojego
wejścia na Stronę, jej wykorzystania, niemożności skorzystania z niej, czy jakichkolwiek błędów i
omyłek w treściach na niej dostępnych.
BIC nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji co do innych niż BIC stron, na
które wchodzisz. BIC dokłada starań, by odnośniki prowadziły tylko do stron spełniających równie
wysokie jak nasze standardy. Jednakże BIC nie ma kontroli nad odnośnikami, które prowadzą do
stron BIC od osób trzecich. Wchodząc na stronę inną niż BIC należy być świadomym, że jest ona
niezależna od BIC. BIC nie jest w stanie monitorować i przeglądać treści wszystkich stron i nie ponosi
odpowiedzialności powstałej w związku z treściami na takich zewnętrznych stronach. Ponadto BIC nie
wspiera ani przyjmuje odpowiedzialności za treści ani za korzystanie ze stron osób trzecich, które
zawierając odnośniki do www.mybicflex.com. Nie kontrolujemy praktyk dotyczących prywatności na
takich stronach. Należy sprawdzać informacje o polityce prywatności BIC oraz politykę prywatności
każdej innej strony, która prowadzi do naszej strony. Każdy użytkownik we własnym zakresie
podejmuje kroki, by zapewnić, że jego korzystanie z Internetu jest wolne od obraźliwych treści.
Korzystasz z odnośników do stron zewnętrznych na własne ryzyko.
Wchodząc na stronę www.mybicflex.com każdy użytkownik wyraża zgodę na niepublikowanie i
nieprzekazywanie żadnych materiałów obraźliwych, szkodliwych, niezgodnych z prawem,

zawierających groźby, zniesławiających, obscenicznych, zawierających przemoc, propagujących
nienawiść, podjudzających, dyskryminujących, pornograficznych ani profanujących ani materiałów,
które mogłyby stanowić albo które zachęcałyby do zachowań stanowiących przestępstwo, dających
podstawę powstania odpowiedzialności cywilnej albo w inny sposób naruszałyby prawo. BIC
zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, jakie uzna za stosowne, jeśli strony internetowe BIC
będą wykorzystywane do rozpowszechniania takich materiałów.
Informujemy, że wszystkie znaki towarowe, logo, wzory, nazwy produktów, niezależnie od tego czy
pojawiają się dużą czcionką, czy też nie, albo czy pojawiają się z symbolem znaku towarowego, są
znakami towarowymi BIC, jego podmiotów stowarzyszonych, zależnych i powiązanych albo jego
licencjodawców lub partnerów joint-venture. Rozpowszechnianie, pobieranie, edytowanie,
modyfikowanie, ponowne wykorzystywanie, reprodukowanie, ponowne publikowanie,
przekazywanie, wykonywanie, wyświetlanie albo inny sposób wykorzystywania tych znaków
towarowych i wszelkich innych materiałów, z wyjątkiem zakresu dozwolonego w niniejszych
Warunkach, jest wyraźnie zakazane i może naruszać prawa autorskie, prawa ochrony znaku
towarowego, prawo dotyczące zniesławienia, prawa ochrony prywatności i reklamy, oraz przepisy i
regulacje prawa komunikacyjnego. Ponadto informujemy, że BIC aktywnie i bardzo stanowczo
egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie.

Wydawca - Hosting
Wydawca
SOCIETE BIC
Kapitał zakładowy: 183 108 384,24 euro
552 008 443 RCS Nanterre
Siedziba:
14, rue Jeanne d’Asnières
92611 Clichy cedex, Francja
Tel.: 33(0)1 45 19 52 00
Faks: 33(0)1 45 19 52 99
bic.contact@bicworld.com
VAT: FR 19 552 008 443

Hosting strony:
Niniejsza strona jest umieszczona w chmurze Microsoft Azure. Geograficznie znajduje się w centrum
hostingowym Microsoft Azure w Holandii. Więcej informacji na stronie
http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/

