Nota prawna
Ta strona internetowa jest udostępniana przez grupę Home Group Holdings („HOME GROUP”).
Regulamin określa warunki dostępu i korzystania z naszej strony internetowej i jej zawartości, w tym tekstu,
oprogramowania, bazy danych, formatu, dokumentów, prac graficznych i pisemnych oraz wszelkich innych
materiałów opublikowanych na tej stronie.
Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy od Ciebie dane osobowe i w jaki sposób te informacje
są przez nas wykorzystywane.
Warunki korzystania
Niniejsze warunki użytkowania („warunki”), zmieniane przez nas od czasu do czasu, określają podstawy, na
których możesz korzystać ze strony internetowej HOME GROUP i dostarczają ważnych informacji o
sposobie świadczenia naszych usług.
Uzyskując dostęp do strony internetowej, zgadzasz się być prawnie związanym warunkami. Nie możesz
korzystać z witryny, jeśli nie zgadzasz się w pełni z warunkami.
Operator strony
Strona jest własnością i jest zarządzana przez HOME GROUP („nas” lub „my”).
Zrzeczenie się
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek sprawy
dotyczące Ciebie lub stron trzecich uzyskujących dostęp lub korzystających z tej witryny i jej zawartości.
Własność
Strona internetowa, zawartość strony internetowej, kod strony internetowej, nazwa domeny oraz wszelkie
prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy firm i cała inna własność intelektualna lub inna własność w nich
zawarta są w pełni własnością nas i/lub naszych licencjodawców i/lub dostawców treści i są chronione przez
odpowiednie krajowe oraz międzynarodowe prawa własności intelektualnej i inne prawa.
O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez nas, nie wolno kopiować, przechwytywać, reprodukować,
wykonywać, przekazywać, sprzedawać, licencjonować, modyfikować, tworzyć prac pochodnych, ponownie
publikować, przesyłać, edytować, publikować, przesyłać, publicznie wyświetlać, oprawiać, rozpowszechniać,
wykorzystywać w całości lub w części witryny internetowej, jej zawartości lub kodu witryny, ani w inny
sposób wykorzystywać witryny internetowej, treści witryny internetowej lub kodu witryny internetowej w
jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.
Licencja
Zgodnie z niniejszymi warunkami udzielamy Ci niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa i
licencji na dostęp i korzystanie ze strony internetowej i jej zawartości, pod warunkiem, że w pełni
przestrzegasz tych warunków. Zgadzasz się nie ingerować ani nie zakłócać działania witryny ani nie
przestrzegać żadnych wymogów prawnych.
Prywatność
Za każdym razem, gdy przesyłasz informacje o sobie za pośrednictwem strony internetowej, jednoznacznie
wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji przez nas zgodnie z naszą
Polityką prywatności.
Inne strony internetowe
Witryna może zawierać łącza do witryn w Internecie, które są własnością, publikowane i utrzymywane przez
osoby trzecie. Nie zobowiązujemy się do monitorowania ani przeglądania takich treści witryn osób trzecich,
ani nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność takich witryn osób trzecich.
Zmiany
Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zmieniać, modyfikować, dodawać lub usuwać dowolną
część witryny, jej zawartość i/lub niniejsze warunki, w całości lub w części, w dowolnym momencie. Zmiany
niniejszych warunków wejdą w życie z chwilą ich opublikowania. Zgadzasz się na okresowe przeglądanie
tych warunków, aby być świadomym wszelkich zmian.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania informacji dotyczących strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem
media@homegroupholdings.com

