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I. Introducere
1. Dispoziții generale
1.1. Acești Termeni și condiții specifică reguli generale care constituie baza legală pentru utilizarea
serviciului Exact Systems. La luarea de măsuri care au ca scop utilizarea Serviciului, fiecare utilizator este
obligat să respecte prevederile acestor Termeni și condiții. Utilizând Serviciile Exact Systems în orice
mod, Utilizatorul reprezintă și confirmă că a citit conținutul acestor Termeni și Condiții, își acceptă
prevederile și se angajează să le respecte.
1.2. Serviciile vor fi furnizate ca parte a Serviciului de către Furnizorul de servicii, adică Exact Systems sp.
z o.o. cu sediul social în Częstochowa (42-200) la ul. Focha 53/5, înscrisă în registrul antreprenor al
Registrului Național al Judecătorilor de către Tribunalul Districtual din Częstochowa, divizia comercială
17, sub numărul KRS 0000729296, Număr de identificare a contribuabilului 5272849887, număr statistic
de afaceri (REGON) 380045465, capital social de 100.000,00 zlot.
1.3. Serviciul poate conține, de asemenea, link-uri care se referă la alte site-uri web. Se vor deschide
într-o fereastră nouă sau în aceeași fereastră de browser. Având în vedere că aceste Termeni și condiții
se referă la Serviciu, Utilizatorul este obligat să citească de fiecare dată termenii și condițiile puse pe
site-ul web atins de Utilizator prin link-ul de referință. Furnizorul de servicii nu va fi considerat

răspunzător pentru conținutul furnizat de site-uri web, cu excepția cazului în care se prevede altfel în
termenii și condițiile menționate mai sus.
2. Definiții
2.1. "Termeni și condiții" se referă la acești Termeni și condiții de prestare a serviciilor prin mijloace
electronice.
2.2. "Serviciu" se referă la serviciul Internet al Exact Systems disponibil în următoarele domenii:
exactsystems.pl, exactsystems.cz, exactsystems.ru, exactsystems.com, exactsystems.hu,
exactsystems.ro, exactsystems.sk, exactsystems.nl, exactsystems.cn, exactsystems.de,
exactsystems.com.tr, exactsystems.pt, exactsystems.es, exactsystems.be și exactsystems.uk.com.
2.3. "Servicii" se referă la serviciile specificate la alin. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 de mai jos, făcute electronic
ca parte a Serviciului de către Furnizorul de servicii pentru Utilizator.
2.4. "Site-ul" se referă la serviciile prestate electronic de către Furnizorul de servicii pentru Utilizator,
constând în punerea la dispoziție a Materialelor referitoare la Furnizorul de servicii și / sau la Grupul
Exact Systems și / sau Parteneri, în special conținând informații despre evenimente, servicii, elemente
din punctul de vedere al furnizorului de servicii și / sau al Grupului Exact Systems și / sau al partenerilor
și / sau în scopul exercitării intereselor legitime ale Furnizorului de servicii, Grupului Exact Systems și /
sau Partenerilor, de ex. marketing și propriile servicii sau servicii recomandate de Furnizorul de servicii.
2.5. "Buletin informativ" sau se referă la serviciul prestat electronic de către Furnizorul de servicii pentru
Utilizator prin detectarea mesajelor electronice prin care informează despre evenimente, servicii,
produse și alte elemente esențiale din punctul de vedere al Furnizorului de servicii în scopul îndeplinirii
intereselor legitime ale Furnizorul de servicii și / sau Grupul de sisteme exacte și / sau parteneri, de ex
marketing și propriile servicii sau servicii recomandate de Furnizorul de servicii.
2.6. "Chat Live" se referă la serviciul care constituie un instrument de comunicare suplimentar, pus la
dispoziție de către Furnizorul de servicii prin intermediul Serviciului, care permite contactul cu
Consultantul în scopul depunerii de cereri privind munca oferită de Furnizorul de servicii și / sau de
Grupul Exact Systems și / sau Parteneri.
2.7. "Formularul de contact" se referă la serviciul care constituie un instrument de comunicare
suplimentar pus la dispoziție de către prestatorul de servicii prin intermediul serviciului, care permite
contactul cu consultantul în scopul obținerii răspunsului la întrebările sau întrebările conținute sub
forma unui mesaj de poștă electronică sau prin telefon cu privire la munca oferită de Furnizorul de
servicii și / sau Grupul Exact Systems și / sau Parteneri.
2.8. "Legătura cu persoanele exacte" se referă la serviciul de trimitere a unui mesaj text către un număr
de telefon furnizat de Utilizator, cu un link către site-ul www.exactpeople.com unde Utilizatorul poate
descărca aplicația Exact People.
2.9. Aplicația "Persoane exacte" se referă la aplicația pentru telefoane inteligente, dedicată persoanelor
care prestează servicii pentru Grupul Exact Systems și persoanelor care caută un loc de muncă în cadrul
grupului Exact Systems. Aplicația oferă informații despre Grupul Exact Systems, oferte de angajare,
recrutare și facilitează colaborarea cu Grupul Exact Systems. De asemenea, îi ajută pe cei care
cooperează cu Exact Systems Group să stabilească zilele și orele în care să poată oferi servicii, să își

verifice salariile, să obțină informații despre noutăți și concursuri organizate de Exact Systems Group. În
plus, oferă un contact fără probleme cu coordonatorul.
2.10. "Utilizator" se referă la orice persoană fizică care utilizează Serviciul.
2.11. "Furnizor de servicii" se referă la entitatea specificată la punctul 1.2 de mai sus.
2.12. "Acordul" se referă la Acordul de furnizare a serviciului între Furnizorul de servicii și Utilizator.
2.13. "Materiale" se referă la texte, fotografii, grafice, diagrame, materiale video, materiale multimedia
etc., inclusiv în special lucrări în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe care vor fi
publicate sau puse la dispoziție în cadrul Serviciului de către Serviciu Provider.
2.14. "Parteneri" se referă la entitățile din Grupul Exact Systems și la toate companiile și alte filiale ale
Furnizorului de servicii și entități legate prin capitaluri proprii sau personal cu Furnizorul de servicii,
precum și filiale legate prin capital sau personal cu celelalte societăți care formează Grupul Exact
Systems ; acest termen cuprinde și entitățile viitoare care urmează să fie formate, acceptate sau
separate sau vor deveni legate de capital sau personal cu furnizorul de servicii sau cu alte companii din
cadrul grupului Exact Systems.
2.15. "Grupul de sisteme exacte" se referă la societăți a căror listă actuală poate fi găsită la adresa
https://exactsystems.pl/grupa-kapitalowa.
2.16. "Consultant" se referă la angajatul furnizorului de servicii sau la o companie din cadrul grupului
Exact Systems, cu care furnizorul de servicii a semnat acordul de control comun (mai multe despre
contractul de control comun care se regăsește în Politica de confidențialitate) care participă la
conversație cu utilizatorul, efectuată cu ajutorul conversației Live Chat.
2.17. "Politica de confidențialitate" se referă la politica privind confidențialitatea și cookie-urile din
Serviciul de Internet al sistemelor exacte, disponibil la 07.06.2019 r.
II. Principiile utilizării Serviciilor oferite ca parte a Serviciului 1. Ce servicii sunt furnizate de Furnizorul de
servicii ca parte a Serviciului?
Furnizorul de servicii oferă următoarele servicii ca parte a Serviciului:
a) site-ul web; b) formularul de contact, dacă este disponibil pentru Utilizator în domeniul prin care se
utilizează Serviciul; c) Chat live, dacă este disponibil pentru Utilizator în domeniul prin care se utilizează
Serviciul; d) legătura cu persoanele exacte, dacă este disponibilă pentru Utilizator în domeniul prin care
se utilizează Serviciul; e) Buletin informativ, dacă este disponibil pentru Utilizator în domeniul prin care
se utilizează Serviciul. 1.4. Furnizorul de servicii stipulează că nu toate serviciile pot fi disponibile pentru
Utilizator din fiecare domeniu prin care este utilizat Serviciul. 2. Cum se încheie și se încheie acordul
pentru prestarea serviciilor? II.1. Website II.1.1. Acordul privind serviciile de dezvoltare a site-ului se
încheie între Utilizator și Furnizorul de servicii după ce Utilizatorul a introdus în browser adresa URL
relevantă a unuia dintre site-urile Serviciului. Utilizarea site - ului de către
Utilizatorul va fi considerat de către Furnizor de servicii ca fiind acceptarea Termenilor și condițiilor și a
Politicii de confidențialitate de către Utilizator.
II.1.2. Acordul privind serviciile de dezvoltare a site-ului se va încheia odată ce Utilizatorul a închis site-ul
Serviciului.
II.2. Formular de contact II.2.1. Pentru a încheia acordul privind Formularul de Contact, Utilizatorul este

obligat: a) să furnizeze adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și conținutul mesajului; b) să
accepte Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile; c) faceți clic pe butonul "Trimiteți". II.2.2.
Furnizarea de către Utilizator a adresei de e-mail și a numărului de telefon în scopul utilizării serviciului
Formularului de Contact va fi considerată ca acordând consimțământul pentru informațiile comerciale și
de marketing care trebuie trimise prin mijloace electronice în sensul Legii din 18 iulie 2002 privind
serviciile prestate prin mijloace electronice (emitentul legilor din 2019, amendamentul nr. 123 astfel
cum a fost modificat) și acordând de către Utilizator utilizarea de către Controlor a dispozitivelor de
telecomunicații în scopul comercializării directe a produselor și serviciilor Controlorului și furnizarea
Utilizatorul cu informații comerciale în conformitate cu art. 172 par. 1 din Legea Telecomunicațiilor
(Jurnalul Legilor din 2018, punctul 1954 cu modificările ulterioare). II.2.3. Buletinul informativ este trimis
cel puțin o dată pe an. II.2.4. Acordul privind formularul de contact va fi încheiat pentru o anumită
perioadă de timp, din momentul trimiterii formularului de contact, făcând clic pe "Trimiteți" până la
momentul primirii răspunsului la întrebarea din formularul de contact prin e-mail sau prin telefon . II.2.5.
Furnizorul de servicii trebuie să răspundă imediat solicitării, cel puțin în termen de 7 zile de la primirea
solicitării.
II.3. Chat live
II.3.1. Pentru a încheia acordul privind Live Chat, utilizatorul este obligat: a) să accepte Politica de
confidențialitate și Termenii și condițiile; b) faceți clic pe butonul "Start chat".
II.3.2. Pentru ca Furnizorul de servicii să efectueze conversații live, Utilizatorul trebuie să trimită un
mesaj Furnizorului de servicii conținând întrebarea referitoare la locul de muncă oferit de Furnizorul de
servicii și / sau Grupul de Capital și / sau Partenerii.
II.3.3. Acordul privind chat-ul live va fi încheiat pentru o anumită perioadă de timp din momentul
începerii chat-ului făcând clic pe butonul "Start Chat" până la momentul închiderii Chat-ului și
confirmând voința de a închide Live Chat făcând clic pe butonul "Închidere chat".
II.4. Legătura cu People Exact
II.4.1. În vederea încheierii acordului legat de legătura cu persoanele exacte, utilizatorul este obligat: a)
să furnizeze numărul de telefon; b) acceptați Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile; c)
faceți clic pe butonul "Trimiteți".
II.4.2. Furnizarea de către Utilizator a numărului de telefon în scopul utilizării serviciului Link to People
Exact va fi considerată ca acordând consimțământul pentru informațiile comerciale și de marketing care
vor fi transmise prin mijloace electronice în sensul Legii din 18 iulie 2002 privind serviciile redactată prin
mijloace electronice (acordarea de către Utilizator a utilizării de către Controlor a dispozitivelor de
telecomunicații în scopul comercializării directe a produselor și serviciilor Controlorului și furnizarea
către Utilizator a serviciilor comerciale informații în conformitate cu art. 172 par. 1 din Legea
Telecomunicațiilor (Jurnalul Legilor din 2018, punctul 1954 cu modificările ulterioare).
II.4.3. După ce a fost încheiat acordul legat de legătura cu persoanele exacte, Furnizorul de servicii va
trimite Utilizatorul la numărul de telefon dat la www.exactpeople.com, din care utilizatorul poate
descărca aplicația Exact People. Dacă, după trimiterea primului mesaj, utilizatorul nu reușește să clindă
legătura, mesajul va fi trimis din nou în termen de 3 zile de la încheierea acordului legat de legătura cu
persoanele exacte.

II.4.4. Acordul privind legătura cu persoanele exacte va fi încheiat pentru o anumită perioadă de timp
din momentul confirmării acordului, făcând clic pe butonul "Trimiteți" până la momentul clicului la linkul
menționat sau, în cazul în care linkul nu a fost făcut clic, în termen de 3 zile de la data încheierii
acordului privind legătura cu persoanele exacte până în momentul trimiterii unui memento menționat în
clauza 2.4.3.
II.5. Buletin informativ
II.5.1. În vederea încheierii acordului privind Buletinul informativ, utilizatorul este obligat: a) să furnizeze
adresa de e-mail; b) acceptați Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile; c) faceți clic pe
butonul de confirmare a abonamentului; d) trimiteți adresa de e-mail la adresa furnizată de Utilizator
care conține linkul de activare; e) confirmați abonamentul la Newsletter făcând clic pe link-ul de activare
(așa-numitul dublu opt-in) - este echivalent cu acordarea acordului pentru încheierea acordului.
II.5.2. În cazul nerespectării legăturii menționate la alin. 2.5.1. litera g) de mai sus, în decurs de 30 de
zile, cauzează dezactivarea acesteia. Apoi, toate informațiile furnizate de Utilizator, inclusiv datele sale
personale, nu vor fi supuse procesării ulterioare și vor fi șterse.
II.5.3. Furnizarea de către Utilizator a adresei de e-mail în scopul primirii Newsletter-ului este
considerată a acorda informații comerciale și de marketing care trebuie trimise prin mijloace
electronice, în sensul Actului din 18 iulie 2002 privind serviciile furnizate prin mijloace electronice
(Oficial al Legilor din 2019, punctul 123 cu modificările ulterioare) și acordarea de către Utilizator a
consimțământului pentru utilizarea de către Controlor a dispozitivelor de telecomunicații în scopul
comercializării directe a produselor și Serviciile Controlorului și furnizarea către Utilizator a informațiilor
comerciale în conformitate cu art. 172 par. 1 din Legea Telecomunicațiilor (Jurnalul Legilor din 2018,
punctul 1954 cu modificările ulterioare).

II.5.4. Acordul privind Newsletter-ul va fi încheiat pentru o perioadă nespecificată după ce faceți clic pe
link-ul de activare primit în conformitate cu paragraful 2.5.1 litera g) de mai sus. II.5.5. Utilizatorul va fi
autorizat să rezilieze acordul privind Buletinul informativ în orice moment, prin dezabonarea din lista
Furnizorului de servicii, făcând clic pe linkul de dezactivare disponibil în Buletinul informativ și
confirmând demisia din Buletinul informativ. Încetarea contractului va fi disponibilă și în alte moduri
stabilite între Utilizator și Furnizorul de servicii.
3. Când se încheie acordul și sunt serviciile prestate contra plată? III.1. Utilizatorul poate încheia toate
acordurile legate de servicii în orice moment. III.2. Toate Serviciile disponibile ca parte a Serviciului sunt
gratuite.
4. Ce cerințe tehnice trebuie să fie îndeplinite de Utilizator pentru a utiliza Serviciile oferite ca parte a
Serviciului?
4.1. Următoarele elemente sunt necesare pentru ca utilizatorul să utilizeze serviciile selectate:
a) echipamente electronice;
b) conectarea la internet;

c) browser de internet;
d) alt software necesar pentru utilizarea serviciilor selectate.
4.2. Accesul la și utilizarea serviciului trebuie să fie posibil prin utilizarea browserelor Internet, adică
Microsoft Internet Explorer 8.0 sau versiuni ulterioare, Mozilla Firefox 20.X sau o versiune ulterioară,
Apple Safari 4.X (versiunea numai pentru MacOS) sau o versiune superioară și Google Chrome 23.X
(versiune numai pentru MS Windows) sau mai mare. Pentru a afișa conținutul serviciului, este necesar
să activați cookie-urile. Se recomandă ca, înainte de a utiliza Serviciul, utilizatorul să verifice dacă
hardware-ul său îndeplinește cerințele tehnice specificate în acești Termeni și condiții.
4.3. Furnizorul de servicii depune toate eforturile pentru a permite Utilizatorului să utilizeze Serviciul în
toate browserele de Internet, sistemele de operare, tipurile de computer și tipurile de conexiuni la
Internet. Cu toate acestea, Furnizorul de servicii nu va garanta și nu va asigura că Serviciul sau
elementele sale individuale pot fi utilizate cu fiecare combinație a acestor elemente.
4.4. Utilizarea Serviciului și a Serviciilor poate implica riscuri tipice legate de utilizarea Internetului, prin
urmare Furnizorul de servicii va sfătui să utilizeze programele antivirus recomandate pentru un anumit
tip de software.
5. Drepturile și obligațiile utilizatorului
5.1. Utilizatorii de servicii sunt obligați să respecte legile aplicabile și dispozițiile Termenilor și condițiilor,
precum și principiile vieții comunității și ale bunelor practici.
5.2. Utilizatorilor nu li se permite să furnizeze conținut ilegal.
5.3. Furnizorul de servicii nu va da consimțământul utilizatorului să transfere drepturi legate de
utilizarea Serviciului și / sau Serviciilor către terți.
5.4. Utilizatorul este obligat să respecte legile aplicabile și să respecte interesele personale și drepturile
de proprietate intelectuală ale Furnizorului de servicii, angajații și partenerii Furnizorului de servicii,
Partenerii, alți utilizatori și terți. Utilizatorul nu va pune materialele sau conținutul Serviciului care
încalcă legea, nu încalcă interesele personale sau drepturile de proprietate ale persoanelor enumerate
mai sus sau drepturile asupra proprietății necorporale a persoanelor menționate anterior.
5.5. Utilizatorul este obligat să utilizeze Serviciul și Serviciile pentru ceea ce este destinat și să se abțină
de la orice activitate care ar putea afecta buna funcționare a acestora. Această activitate include în
special:
a) punerea și distribuirea oricăror materiale care conțin viruși, programe malware, viermi de calculator,
cai troieni, cod rău intenționat sau orice alte mijloace care pot deteriora Serviciul;
b) utilizarea automatizată a Serviciului,
c) încearcă să obțină acces la elementele serviciilor care nu sunt publice,
d) împiedicarea sau împiedicarea utilizării serviciului și / sau a serviciilor furnizorului de servicii, a
partenerilor sau a altor utilizatori,
e) punerea materialelor care nu au fost acceptate de Furnizorul de servicii, în special reclamele și
materialele promoționale ale Utilizatorilor și ale altor entități.
5.6. Furnizorul de servicii va lua măsuri periodic pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a
Serviciului și a Serviciilor. În cazul unor defecte de funcționare sau al unor probleme tehnice legate de
utilizare, Utilizatorul poate notifica Furnizorul de servicii despre acestea folosind instrumentele de
contact disponibile în cadrul Serviciului. Furnizorul de servicii va întreprinde acțiuni care au scopul de a

restabili funcționarea corespunzătoare a Serviciului și a Serviciilor.
5.7. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a bloca temporar accesul la Serviciu sau Servicii în scopul
verificării, întreținerii, actualizării sau reparării. Furnizorul de servicii va notifica accesul la Serviciu sau
Servicii care a fost blocat printr-un anunț relevant în cadrul Serviciului, cu excepția cazului în care aceste
informații pot fi adăugate din motive tehnice. Utilizatorii nu au dreptul să pretindă daune legate de
Serviciu și Serviciu, fiind temporar indisponibile.
5.8. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a furniza informații comerciale și de marketing în cadrul
Serviciului legate de activitatea furnizorului de servicii sau a partenerilor.
5.9. Este inacceptabil ca utilizatorul să trimită mesaje nedorite sau amenințătoare altor utilizatori,
furnizorului de servicii, angajaților sau partenerilor săi. Mesajele spam sau false vor fi raportate de
îndată Furnizorului de servicii.

6. Procedura de plângere
6.1. În cazul în care utilizatorul intenționează să depună o plângere, acesta trebuie să contacteze
prestatorul de servicii utilizând formularul de contact disponibil în cadrul serviciului sau prin sesizarea
unui e-mail la următoarea adresă: office@exactsystems.com.
6.2. Cererea depusă în mod corespunzător trebuie să includă cel puțin:
a) numele și prenumele,
b) adresa de e-mail,
c) obiectul reclamației,
d) circumstanțele care justifică plângerea.
6.3. Reclamațiile care nu conțin datele menționate mai sus nu vor fi investigate de Furnizorul de servicii.
6.4. Furnizorul de servicii trebuie să investigheze plângerea imediat, cel târziu în termen de 14 zile
calendaristice de la depunerea acesteia.
6.5. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a prelungi termenul prevăzut la clauza 6.4. de mai sus cu
cel mult 10 zile dacă investigarea unei plângeri implică acțiuni și aranjamente atipice și speciale sau când
Furnizorul de servicii se confruntă cu orice obstacole care nu pot fi atribuite furnizorului de servicii
(defectarea hardware-ului, rețeaua Internet etc.). Mai mult, Furnizorul de servicii stipulează că
investigarea plângerii poate implica explicații suplimentare care trebuie furnizate de Utilizator - de
fiecare dată când timpul de furnizare a explicațiilor de către Utilizator va extinde perioada de investigare
a reclamației.
6.6. Decizia care decurge din investigarea plângerii va fi trimisă utilizatorului la adresa de e-mail
furnizată de Utilizator sau cu ajutorul instrumentelor disponibile în cadrul Serviciului.
6.7. Depunând o plângere privind calitatea serviciului prestate, utilizatorul este obligat să facă acest
lucru în conformitate cu bunele practici și cu respectarea interesului personal al furnizorului de servicii și
al altor persoane.
7. Răspunderea furnizorului de servicii
7.1. Responsabilitatea furnizorului de servicii din cauza neîndeplinirii sau a executării necorespunzătoare
a serviciilor ca urmare a producerii de forță majoră va fi limitată la pierderile efective documentate de
Utilizator, cu excepția beneficiilor pierdute.

7.2. Furnizorul de servicii nu va fi considerat răspunzător pentru:
a) funcționarea întreruptă a Serviciului sau a Serviciilor și efectuarea necorespunzătoare a Serviciilor
cauzate de forța majoră sau alți factori care nu pot fi atribuiți Furnizorului de servicii;
b) Consecințele utilizării datelor Utilizatorului de către terți dacă au acces la astfel de date ca urmare a
acțiunilor sau omisiunilor Utilizatorului;
c) daune cauzate de incalcarea Termenilor si Conditiilor de catre Utilizator;
d) Consecințele utilizării necorespunzătoare a Serviciilor de către Utilizator.

7.3. Furnizorul de servicii precizează că întregul conținut al Serviciului, precum și conținutul furnizat ca
parte a Serviciilor furnizate sunt numai în scopuri informaționale sau promoționale și nu pot fi
considerate ca fiind obligatorii din punct de vedere juridic între Furnizorul de servicii și Utilizator, cu
excepția Termenilor și Condiții, Politica de confidențialitate și alte tipuri de conținut.
8. Protecția datelor personale și a datelor cu caracter personal
8.1. Fiecare utilizator are dreptul la protecția vieții private de către furnizorul de servicii.
8.2. În funcție de domeniul prin care Utilizatorul utilizează Serviciul, datele personale ale Utilizatorului
pot fi supuse controlului în comun de către Furnizorul de servicii și compania (companiile) de la Exact
Systems Group, efectuate pe baza acordului de control comun. Utilizând Serviciul și Serviciile, utilizatorul
dă consimțământul de a prelua datele sale personale de către controlorii comuni indicați în Politica de
confidențialitate.
8.3. Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, inclusiv informațiile privind
controlul comun, menționate în clauza 8.2, vor fi incluse în Politica de confidențialitate.
8.4. În cazul obținerii accesului la datele personale, utilizatorul nu le va copia, distribui, modifica sau
difuza, decât dacă a obținut un temei juridic explicit pentru a face acest lucru.
8.5. În cazul obținerii accesului la datele personale, Utilizatorul este obligat să contracareze situațiile
care ar putea duce la divulgarea datelor personale către entități neautorizate, să notifice imediat
Furnizorul de servicii despre acest acces și să furnizeze toate informațiile deținute necesare pentru a
întreprinde acțiuni care blochează accesul neautorizat la date.
9. Proprietatea intelectuală
9.1. Drepturi de autor proprietate asupra Serviciului, logotipurilor, graficelor și materialelor introduse în
Serviciu sau Serviciu, în special în Buletinul informativ și în mesajele trimise utilizatorului de către
Furnizorul de servicii sau entitățile care acționează la comanda sau cu consimțământul acestuia, precum
și la dispunerea și compoziția a unor astfel de elemente va fi încredințată furnizorului de servicii și
partenerilor.
9.2. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, să difuzeze, să reproducă, să traducă, să adapteze sau să
modifice orice Materiale sau fragmentele lor puse în Serviciu sau Servicii de către Furnizorul de servicii

sau persoane care acționează la comanda sau cu acordul acestuia sau plasate în mesaje trimise către
utilizatorul.
9.3. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru încălcarea drepturilor de autor protejate de Furnizorul
de servicii, de partenerii și de alte entități.
9.4. Utilizatorul este obligat să păstreze confidențial toate informațiile obținute de la Furnizorul de
servicii sau de la alte entități, ca parte a Serviciului sau Serviciilor, cu excepția informațiilor care:
a) au fost făcute publice de către Furnizorul de servicii sau de o persoană care acționează cu
consimțământul său explicit,
b) a fost pus la dispoziție după obținerea unui consimțământ explicit scris sau electronic al furnizorului
de servicii.

IV. Dispoziții finale
1. Acești Termeni și condiții vor intra în vigoare la data de 07.06.2019 r.
2. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica oricând aceste Termeni și condiții. Orice
modificare va deveni efectivă în momentul publicării în cadrul Serviciului, cu rezerva că acordurile cu
Furnizorul de servicii care au intrat în vigoare înainte de aceste modificări vor continua să fie efectuate
în conformitate cu principiile existente, cu excepția cazului în care Furnizorul de servicii acceptă să
accepte noi soluții.
3. Modificările acestor Termeni și condiții pot fi necesare în următoarele situații:
a. Modificări ale legilor aplicabile;
b. Obligația care decurge din hotărârea judecătorească validă din punct de vedere legal sau din decizia
organelor de administrație;
c. Modificări ale serviciului sau serviciilor din motive de securitate;
d. Modificări ale funcționării serviciului sau serviciilor, inclusiv progresul tehnic și tehnologic,
modificările organizaționale ale furnizorului de servicii sau schimbările în infrastructura utilizată pentru
nevoile serviciului sau serviciilor.
4. Utilizatorul va fi informat de modificările aduse conținutului Termenilor și condițiilor sau de
renunțarea la un anumit Serviciu prin e-mail sau prin introducerea unor informații relevante în cadrul
Serviciului.
5. În cazul închiderii planificate a Serviciului sau Serviciului, Utilizatorii vor fi informați despre acest fapt
prin e-mail sau prin furnizarea de informații relevante în cadrul Serviciului.
6. Orice litigii se soluționează în conformitate cu legea poloneză.
7. Dispozițiile legislației poloneze aplicabile se aplică în probleme care nu sunt reglementate de acești
Termeni și condiții și Politica de confidențialitate.

