
ZASADY DOZWOLONEGO KORZYSTANIA Z SERWISU 
Niniejsze Zasady dozwolonego korzystania z Serwisu określają warunki umowy między tobą a nami, na podstawie 
których możesz uzyskać dostęp do naszego serwisu internetowego [adres] („Serwis”). Niniejsze Zasady dotyczą 
wszystkich użytkowników i gości Sewisu. 

Korzystanie z Serwisu łączy się z wyrażeniem zgody na przestrzeganie wszystkich klauzul zawartych w niniejszych 
Zasadach dozwolonego korzystania z Serwisu, które są uzupełnieniem naszych warunki korzystania z Serwisu. 
Serwis jest witryną obsługiwaną przez spółkę Princes Foods B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce (“Princes” lub “my”), 
NIP: 526-276-73-43, REGON: 142466323, z zarejestrowaną siedzibą pod adresem: Pl. Piłsudskiego 3,  
00-078 Warszawa. 

1. Niedozwolone użytkowanie 

Można korzystać z Serwisu wyłącznie w celach wymaganych przez prawo. Nie można korzystać z Serwisu: 
• w jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy. 
• w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub mający cel lub skutek niezgodny z prawem. 
• w celu wyrządzenia krzywdy lub usiłowania wyrządzenia krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób. 
• w celu wysyłania, świadomego odbierania, przesyłania, pobierania, wykorzystywania lub ponownego 

wykorzystywania materiałów niezgodnych z naszymi standardami treści. 
• w celu przekazywania lub namawiania do wysyłania niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych 

lub promocyjnych lub innych nielegalnych treści (spamu). 
• w celu świadomego przesyłania jakichkolwiek danych, wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów 

zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, bomby logiczne, rejestratory naciśnięć klawiszy, 
spyware, adware lub jakichkolwiek innych szkodliwych programów lub temu podobnych zaprojektowanych w celu 
niekorzystnego wpływu na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego. 

Niniejszym również użytkownik zgadza się: 
• nie publikować, powielać, kopiować ani odsprzedawać żadnej części Serwisu z naruszeniem postanowień  

naszych warunków korzystania z Serwisu. 
• nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia, zakłócać, uszkadzać lub zaburzać:  

- dowolnej części Serwisu;  
- dowolnego sprzętu lub sieci, w których znajduje się Serwis;  
- jakiekolwiek oprogramowanie wykorzystywanego do dostarczania usług w ramach Serwisu;  
- jakiegokolwiek sprzętu lub sieci lub oprogramowania będących własnością lub wykorzystywanych  
  przez jakąkolwiek stronę trzecią. 

2. Usługi interaktywne 

Princes może od czasu do czasu świadczyć usługi interaktywne w Serwisie, w tym między innymi: 
• pokoje rozmów 
• tablice ogłoszeń 

W przypadku, gdy świadczymy jakąkolwiek usługę interaktywną, udzielimy jasnych informacji na temat rodzaju 
oferowanej usługi, czy jest moderowana i jaka forma moderacji jest używana (w tym, czy jest to usługa ludzka,  
czy techniczna). 

Princes dołoży wszelkich starań, aby oszacować wszelkie potencjalne zagrożenia dla użytkowników  
(w szczególności dla dzieci) pochodzące od osób trzecich, gdy korzystają z jakiejkolwiek Usługi Interaktywnej 
udostępnionej w Serwisie, a my zdecydujemy w każdym przypadku, czy należy zastosować moderację odpowiedniej 
usługi (w tym rodzaj moderacji) w świetle tych zagrożeń. Jednakże, Princes nie ma obowiązku nadzorowania, 
monitorowania lub moderowania jakiejkolwiek Usługi Interaktywnej, którą świadczymy w Serwisie, i wyraźnie 
wyłączamy naszą odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z jakiejkolwiek  
Usługi Interaktywnej przez użytkownika z naruszeniem naszych standardów treści bez względu na to, czy usługa  
jest moderowana, czy nie. 



Korzystanie z naszych usług interaktywnych przez osobę nieletnią wymaga zgody rodzica lub opiekuna.  
Radzimy rodzicom, którzy zezwalają swoim dzieciom na korzystanie z usługi interaktywnej, aby rozmawiali ze swoimi 
dziećmi na temat ich bezpieczeństwa w Internecie, gdyż moderacja nie jest niezawodna. Osoby niepełnoletnie, które 
korzystają z jakiejkolwiek usługi interaktywnej, powinny być świadome potencjalnych zagrożeń. 

Jeśli moderujemy usługę interaktywną, zazwyczaj zapewniamy możliwość kontaktu z moderatorem w razie problemów 
lub trudności. 

3. Standardy treści 

Te standardy treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów udostępnianych przez użytkownika w Serwisie 
(„Publikacji”) oraz do wszelkich powiązanych z nim usług interaktywnych. 
Musisz przestrzegać ducha i litery poniższych norm. Normy mają zastosowanie do każdej Publikacji, jej części  
lub całości. 

Publikacje muszą: 
• być dokładne (gdy podają fakty). 
• być autentyczne (gdy wyrażają opinie). 
• być zgodne z obowiązującym prawem w Polsce oraz w każdym kraju, z którego zostały wysłane. 

Publikacje nie mogą: 
• zawierać jakichkolwiek materiałów zniesławiające jakąkolwiek osobę. 
• zawierać jakichkolwiek materiałów, które są obsceniczne, obraźliwe, nienawistne lub prowokacyjne. 
• promować materiałów o treści erotycznej. 
• promować przemocy. 
• promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną  

lub wiek. 
• naruszać jakichkolwiek praw autorskich, prawa do baz danych lub znaków towarowych jakiejkolwiek innej osoby. 
• wprowadzać w błąd. 
• być wykonane z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązku prawnego wobec osoby trzeciej, takiego jak zobowiązanie 

umowne lub z zasada zachowania poufności. 
• promować jakiejkolwiek nielegalnej działalności. 
• zagrażać, nadużywać lub naruszać prywatności innej osoby lub wywoływać irytację, niedogodności lub niepotrzebny 

niepokój. 
• nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub irytować. 
• być wykorzystywane do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub do fałszywego przedstawiania swojej 

tożsamości lub pokrewieństwa z jakąkolwiek osobą. 
• sprawiać wrażenie, że pochodzą od Princes, jeśli tak nie jest. 
• popierać, promować lub pomagać w działaniu niezgodnym z prawem, takim jak (na przykład) naruszenie  

praw autorskich lub niewłaściwe użycie komputera. 

4. Zawieszenie i rozwiązanie umowy 

Princes zdecyduje, według własnego uznania, czy nastąpiło naruszenie niniejszych Zasad dozwolonego korzystania  
z Serwisu. W przypadku ich naruszenia, możemy podjąć takie działania, które uznamy za stosowne. 
Niezastosowanie się do Zasad dozwolonego korzystania z Serwisu stanowi istotne naruszenie warunków korzystania  
z Serwisu, na których korzystanie z Serwisu jest dozwolone, i może skutkować podjęciem następujących kroków wobec 
danego użytkownika: 
• natychmiastowy, tymczasowy lub trwały zakaz korzystania z Serwisu. 
• natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie wszelkich wpisów lub materiałów przesłanych przez użytkownika 

do Serwisu. 
• wydanie ostrzeżenia. 
• postępowanie sądowe przeciw danemu użytkownikowi o zwrot wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania  
• (w tym, ale nie wyłącznie, uzasadnione koszty administracyjne i prawne) wynikające z naruszenia. 
• dalsze działania prawne przeciw danemu użytkownikowi. 



• ujawnienie takich informacji organom ścigania, jeśli uznamy to za stosowne. 

Princes nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie niniejszych Zasad dozwolonego 
korzystania z Serwisu. Reakcje opisane w niniejszych Zasadach są nieograniczone, a Princes może podjąć wszelkie 
inne działania, które uzna za stosowne. 

5. Zmiany w Zasadach dozwolonego korzystania z Serwisu 

Princes może aktualizować niniejsze Zasady w dowolnym momencie poprzez wprowadzenie zmian na niniejszej 
stronie. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego przeglądania niniejszych warunków pod kątem wszelkich zmian, 
gdyż są one dla niego wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych warunkach użytkowania mogą również 
zostać zastąpione przepisami lub komunikatami opublikowanymi w innym miejscu w tym Serwisie.


