ПРАВОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Вітаємо на веб-сайті www.mybicflex.com!
Сподіваємося, що наш веб-сайт буде корисним, інформативним і цікавим для вас.
Заходьте на сайт якомога частіше й розповідайте про нього друзям. У відповідь ми
просимо лише дотримуватися викладених нижче Правил. Просимо уважно прочитати
їх, адже, користуючись веб-сайтом, ви автоматично погоджуєтеся з ними.
Дякуємо за візит!

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Доступ до веб-сайту www.mybicflex.com та користування ним регулюються умовами,
викладеними в цьому документі, та всіма застосовними законами. Група BIC (BIC
Group, надалі «BIC») може час від часу переглядати ці щоразу оновлюючи дану
публікацію.

Весь вміст (зображення, текст, товарні знаки, логотипи, дизайн, назви товарів) вебсайту www.mybicflex.com захищений авторським правом і не може бути
розповсюджений, завантажений, змінений, відредагований, повторно використаний,
скопійований, відтворений, переданий, виконаний, відображений або інакше
використаний у будь-який механічний або електронний спосіб, якщо це не
передбачено цими Правилами, без письмового дозволу BIC.

BIC докладатиме доцільних зусиль для розміщення на цьому веб-сайті точної та
актуальної інформації, проте BIC не надає жодних гарантій або запевнень щодо її
точності. Всі користувачі погоджуються, що доступ до веб-сайту www.mybicflex.com та
його вмісту й користування ним цілком здійснюються на їхній власний ризик. Ані BIC,
ані жодна інша сторона, яка бере участь у проектуванні, розробці й розміщенні
контенту на цьому веб-сайті, не відповідає за жодні безпосередні, випадкові,
наслідкові та непрямі збитки або збитки від штрафних санкцій, що можуть виникнути
внаслідок доступу користувача до цього веб-сайту, користування або неможливості
користування ним, будь-яких помилок або упущень у його змісті.

BIC не надає жодних гарантій або запевнень щодо будь-яких веб-сайтів, які не
належать BIC, до яких ви можете отримати доступ. BIC докладає всіх зусиль, щоб
посилатися лише на ті веб-сайти, які дотримуються високих стандартів. Проте BIC не
контролює посилання на веб-сайти BIC, які розміщують треті сторони. Під час

відвідування сторонніх веб-сайтів просимо враховувати, що вони діють незалежно від
BIC. BIC не може контролювати або переглядати вміст усіх веб-сайтів і не несе жодної
матеріальної чи іншої відповідальності, що може виникнути через вміст таких сторінок,
розміщених поза межами сайту. Крім того, BIC не підтримує та не бере на себе
відповідальність за вміст або використання сторонніх веб-сайтів, які посилаються на
www.mybicflex.com. Ми не контролюємо захист конфіденційності даних користувачів
веб-сайтами, які посилаються на цей веб-сайт. Ви повинні переглянути Положення BIC
про конфіденційність персональних даних і політику конфіденційності будь-якого вебсайту, що посилається на цей веб-сайт. Кожен користувач має самостійно вживати
відповідних запобіжних заходів, необхідних для забезпечення відсутності образливих
матеріалів в мережі Інтернет. Перехід на сторонні веб-сайти здійснюється на ваш
власний ризик.

Відвідуючи сайт www.mybicflex.com, кожен користувач також погоджується не
розміщувати і не передавати жодні образливі, шкідливі, незаконні, загрозливі,
наклепницькі, непристойні, ненависницькі, підбурливі, дискримінаційні, порнографічні
матеріали або такі матеріали, що зачіпають релігійні почуття, або ж будь-які
матеріали, що можуть спричинити чи підбурювати поведінку, яка може розглядатися
як кримінальне правопорушення, породжує цивільну відповідальність або в інший
спосіб порушує закон. BIC залишає за собою право вжити таких заходів, які вважатиме
доцільними, у разі використання веб-сайтів BIC для поширення таких матеріалів.

Просимо мати на увазі, що всі товарні знаки, логотипи, дизайн і назви товарів,
незалежно від використання великих шрифтів або символів товарних знаків, є
товарними знаками компанії BIC, її філій, дочірніх і пов’язаних компаній, їхніх
ліцензіарів або партнерів спільних підприємств. Розповсюдження, завантаження,
редагування, зміна, повторне використання, відтворення, повторне розміщення,
передача, виконання, відображення чи інше використання цих товарних знаків або
будь-яких інших матеріалів, окрім випадків, дозволених цими Правилами, прямо
заборонені й можуть суперечити законодавству про авторське право, товарні знаки,
захист честі, гідності й ділової репутації, наклеп, недоторканність приватного життя й
публічну інформацію, а також нормам і правилам, що стосуються засобів комунікації.
Крім того, просимо мати на увазі, що BIC активно й постійно захищає свої права на
інтелектуальну власність, повною мірою використовуючи всі можливості закону.
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Розміщення сайту:

Цей сайт розміщено на хмарній платформі Microsoft Azure Cloud. Географічно вона
розташована в хостинг-центрі Microsoft Azurе в Нідерландах. Докладніша інформація
на веб-сайті http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/

