
Regulamin korzystania ze strony internetowej www.zagozdzon.com

Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej www.zagozdzon.com określa zasady 
funkcjonowania oraz korzystania ze strony internetowej. Regulamin ma na celu zapewnienie 
korzystanie zgodnie z prawem i uporządkowanego korzystania z www przez Użytkowników.  

Niniejsza Strona jest prowadzona przez INVESTEMNT UNION SE. Wejście na Stronę jest 
jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Osoba nie wyrażająca zgody na 
objęcie jej postanowienia nimi Regulaminu powinna niezwłocznie opuścić Stronę.  

INVESTEMNT UNION SE niniejszym informuje i zastrzega, że dane zawarte na Stronie nie 
stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności oferty jakichkolwiek 
usług, w tym usług, świadczonych użytkownikom Strony, klientom i partnerom. Dane te podane 
zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Aktualizacja informacji zawartych na Stronie dokonywana jest okresowo, jednakże INVESTEMNT 
UNION SE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność 
przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i informacji. 

INVESTEMNT UNION SE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości 
Strony bez uprzedzenia.

INVESTEMNT UNION SE nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i 
pominięcia w przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych 
wiadomości ponosi użytkownik stron WWW.

INVESTEMNT UNION SE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące 
rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania Strony stanowi wyłączne 
ryzyko ich użytkownika.

Niniejszy Regulamin w sposób wyczerpujący i wyłączny określa:

1. Wyjaśnienie:
• Wskazane poniżej słowa użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć zgodnie z 

nadanym im poniżej znaczeniem:
• Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Stronę, którym jest INVESTEMNT

UNION SE
• Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do 

niego odwołują.
• Strona – strona WWW zamieszczony pod adresem internetowym 

www.zagozdzon.com, na który składają się wszelkie elementy właściwe serwisom 
internetowym.

• Infrastruktura Serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane i 
administrowane przez Administratora lub inny podmiot, któremu Administrator powierzył
te czynności, na którym pracuje Aplikacja. Składają się na nie takie elementy, jak 
serwery, systemy operacyjne oraz urza ̨dzenie podtrzymujące napięcie.

• Przeglądarka internetowa – oprogramowanie zainstalowane na komputerach 
Użytkownika, służące do komunikacji ze stroną WWW.

• Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony.

2. Informacje ogólne
• Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, Użytkownik proszony jest o zapoznanie 

się z Regulaminem. Korzystanie z tej strony będzie uznane za akceptację 



warunków Regulaminu. Niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy 
Administratorem a Użytkownikiem.

• INVESTEMNT UNION SE zawiadamia i zastrzega, że informacje zawarte na 
Stronie nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów prawa, w 
szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług świadczonych użytkownikom 
Strony. Dane te zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Dostęp do Strony
• INVESTEMNT UNION SE zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany treści 

prezentowanych stronie WWW bez uprzedzenia. INVESTEMNT UNION SE.  nie ponosi 
odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów niezależnych od Administratora Strona 
jest niedostępny w dowolnym czasie lub na dowolny okres;

• Administrator zastrzega sobie prawo do okazjonalnego ograniczenia dostępu do niektórych
części Strony w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją Strony;

• Informacje takie jak kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje przyznane 
użytkownikowi w ramach procedur bezpieczeństwa Administratora, należy traktować jako 
poufne i nie należy ich ujawniać osobom trzecim.

• INVESTEMNT UNION SE zastrzega sobie prawo do zablokowania kodu identyfikacyjnego 
użytkownika lub hasła, jeśli zaistnienie podejrzenia,  że doszło do naruszenia 
jakiegokolwiek punktu z postanowień niniejszych warunków.

• Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające ze zwykłej 
omyłki w przygotowanych informacjach lub zmieniających się przepisach prawa dla 
danego kraju.

• Korzystanie ze Strony możliwe jest przy pomocy urza ̨dzenia z doste ̨pem do sieci Internet 
oraz Przegla ̨darki internetowej, której rodzaj i wersja sa ̨ zgodne z Przeglądarkami 
internetowymi, dla których strona WWW została dostosowana.

• Użytkownik jest zobowia ̨zany zapewnic ́ we własnym zakresie wyżej wymienione 
urza ̨dzenie z doste ̨pem do Internetu oraz włas ́ciwa ̨ wersje ̨ Przegla ̨darki internetowej.

• Styrona WWW została dostosowana do prawidłowej pracy w naste ̨puja ̨cych 
przegla ̨darkach: Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 25, 
Firefox w wersji 47 lub wyższej, Chrome w wersji 52 lub wyższej, Opera w wersji 39 lub 
wyższej oraz Safari w wersji 8 lub wyższej.

4. Zasady korzystania ze Strony
Zabronione jest:

• Stosowania jakiejkolwiek części materiałów Strony bez uzyskania licencji na to od 
Administratora lub jego licencjodawców;

• Kopiowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, publikowanie, ściąganie, wyświetlanie, 
wysyłanie pocztą elektroniczna lub przekazywania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposób materiałów ze  Strony , z wyjątkiem dopuszczonych powyżej;

• Zamieszczanie linków do Strony  z jakiejkolwiek innej strony internetowej bez uzyskania
pisemnej zgody Administratora.

 

5. Prawa autorskie i  własności intelektualnej 

• Zawartość Strony (również regulamin) jest przedmiotem praw autorskich 
INVESTEMNT UNION SE , o ile nie określono inaczej, Administrator jest 
właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do 
materiałów zamieszczonych na Stronie. Wszelkie utwory znajdujące się na Stronie 
są chronione prawem autorskim i umowami na całym świecie. Wszystkie takie 
prawa są zastrzeżone.

• Sposób korzystania z zawartości Strony, w szczególności kopiowanie, 
rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek 



formie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji, tj. z podaniem 
autora i źródła.

• Każdy inny sposób korzystania z zawartości Strony, w szczególności kopiowanie, 
rozpowszechnianie, powielanie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w 
jakiejkolwiek formie, w celu komercyjnym, bez zgody Administratora jest 
zabronione.

6. Odpowiedzialność za zamieszczone informacje i ogłoszenia.
• Wszelkie informacje znajdujące się na Stronie zamieszczane są wyłącznie do celów 

informacyjnych i nie stanowią porady. W związku z tym Administrator nie ponosimy 
odpowiedzialności za poniesione straty wynikające z opieranie się na treści 
publikowanych na Stronie materiałów.

• W zakresie dozwolonym przez prawo, Administrator niniejszym wyraźnie wyklucza: 
swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub 
szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony, w tym 
między innymi odpowiedzialności za:

a) utratę dochodów lub przychodów;
b) poniesione straty gospodarcze;
c) utratę zysków lub korzyści z zawartych umów;
d) utratę przewidywanych oszczędności;
e) utraty danych;
f) utraty wartości firmy;
g) stracony czas;
h) za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, będące wynikiem czynu 

niedozwolonego (w tym niedbalstwa), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet 
jeśli były do przewidzenia.

7. Materiał dostarczony i stworzony przez osoby trzecie.
Administrator oświadcza, iż Strona może zawierać materiał dostarczony i stworzony przez osoby 
trzecie, w tym innych użytkowników Strony. Administrator niniejszym wyłącza swoją 
odpowiedzialności za naruszenia prawa wynikające z błędu, pominięcie lub nieścisłości takiego 
materiału i nie ponosi odpowiedzialności za taki materiał.

8. Linki odsyłające do innych witryn
Wszystkie zamieszczone linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie są 
podane wyłącznie w celach informacyjnych. Administrator informuje , iż nie ma żadnej kontroli nad 
zawartością tych witryn lub zasobów, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody które 
mogą wyniknąć z korzystania z informacji tam publikowanych.

9. Materiały dostarczone przez Użytkownika
Użytkownik poprzez przesłanie do Administratora jakichkolwiek materiałów (tekstów, grafik, itp.):

• Udziela Administratorowi automatycznie nieodpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej 
licencji na użytkowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, edytowanie, adaptacji, 
publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, 
wykonywania i przedstawiania takich materiałów (w całości lub w części) na całym 
świecie i / lub włączenia go w inne prace w dowolnej formie, mediów lub technologii 
znanej obecnie lub stworzonej w przyszłości, przez cały okres obowiązywania praw, 
które mogą występować w takiej treści,

• Odstępuje od wszystkich praw do tych materiałów.

• Przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie jest zobowiązany do publikowania 
materiałów dostarczonych przez Użytkownika jeśli naruszają w jakikolwiek sposób 



niniejszy Regulamin lub sprzeczne są z obowiązującymi normami etycznymi i zasadami
dobrego wychowania

Użytkownik jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż Administrator nie wyraża zgody nie 
zamieszczanie na Stronie materiałów:

• które mogą być odebrane jako: oszczercze, obraźliwe, obelżywe, mogące wzbudzać 
nienawiść rasową, dyskryminujące, bluźniercze, pornograficzne, z naruszeniem 
zaufania lub prywatności

• które nie są własnością Użytkownika lub Użytkownik nie posiada stosownego 
pozwolenia/licencji na ich publikację 

• które zawierają treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych 
serwisów internetowych.

• Które zachęcają do postępowania uznawanego za przestępstwo, podstawy do 
odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób sprzeczne z obowiązującym prawem  

• Które są technicznie szkodliwe (w tym w szczególności lecz bez ograniczeń: wirusy 
komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe składniki lub dane, 
uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie).

10. Ochrona danych i prywatności
• Wszystkie przetwarzane informacje zgodne są z Polityką Prywatności 

Administratora oraz zgodne z Ustawą o Ochronie Danych osobowych. Użytkownik 
akceptując niniejszy Regulamin akceptuje również treść Polityki Prywatności.

• Korzystając ze Strony Użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i 
gwarantuje, że wszystkie dane dostarczone przez Użytkownika są prawdziwe.

• Administrator nie odpowiada za nieprawidłowe wyświetlanie się Strony  
spowodowane:
a. nie spełnieniem wymagan ́ technicznych koniecznych do korzystania,
b. działaniem osób trzecich,
c. przyczynami niezależnymi od Administratora.

We wszystkich innych nieporuszonych w Regulaminie kwestiach zastosowanie mają przepisy 
obowiązującego prawa dla siedziby Administratora.
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