
Niniejszy dokument zawierający WARUNKI KORZYSTANIA oraz POLITYKĘ PRYWATNOŚCI może 

ulec zmianie w każdym czasie i według wyłącznego uznania właściciela i operatora Strony. 

Zapraszamy do regularnych odwiedzin w celu zapoznawania się z jej ewentualnymi aktualizacjami. 

 

WARUNKI KORZYSTANIA 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią warunków korzystania z niniejszej Strony, jak i 

wszystkich wskazanych niżej stron sygnowanych naszą marką. Korzystając z nich, Użytkownik zgadza 

się przestrzegać niniejszych Warunków. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszych 

Warunków w każdym czasie, stąd wskazane jest, aby Użytkownik odwiedzał tę Stronę w celu 

zapoznania się z ewentualnymi zmianami.  Korzystając ze Stron już po dokonaniu przez nas 

ewentualnych zmian niniejszych Warunków, Użytkownik wyraża na takie zmiany zgodę niezależnie 

od tego, czy wcześniej zapoznał się z nimi czy też został o nich powiadomiony. Jeżeli w jakimkolwiek 

czasie Użytkownik stwierdzi, iż nie akceptuje niniejszych Warunków, powinien zaprzestać korzystania 

ze Stron. 

 

Właściciele i gromadzący informacje 

Niniejsze Warunki dotyczą korzystania przez Użytkownika ze wszystkich Stron i usług 

będących własnością lub prowadzonych bądź wykonywanych przez Fabrykę Opowieści Monika 

Górska (łącznie: „my", „nas" lub „nasze"), w tym: http://monikagorska.com/storytelling-business-

club, http://monikagorska.com/beyourbeststory-2016, http://monikagorska.com/first-video, 

http://monikagorska.com/second-tool, http://monikagorska.com/be-your-best-story-3-narzedzie, 

http://monikagorska.com/4-storytellingowe-narzedzie, www.monikagorska.com, a także wszelkich 

innych stron, które do nas należały lub były przez nas prowadzone, lub które do nas należą lub są 

przez nas prowadzone, lub też mogą do nas należeć lub być przez nas prowadzone w przyszłości 

(zwanych dalej łącznie „Stronami”). O ile nie postanowimy inaczej, wszelkie odwołania do Stron w 

treści niniejszych Warunków obejmują wszelkie takie Strony. Niniejsze Warunki Korzystania nie 

dotyczą korzystania przez Użytkownika ze stron, do których którakolwiek z naszych Stron może 

zawierać linki. 

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszymi Warunkami Korzystania prosimy o 

kontakt pod adresem: 

Fabryka Opowieści Monika Górska 

ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań  

telefon: 796 728 647 

e-mail: dreamteam.storyfactory@gmail.com  

mailto:dreamteam.storyfactory@gmail.com


Zastrzeżenie 

Treści zawarte na naszych Stronach podlegają ochronie prawnej i stanowią własność ich 

właścicieli.  Story Factory Formula, Fabryka Opowieści oraz Be Your Best Story stanowią znaki 

towarowe Moniki Górskiej, a wszelkie informacje podane na Stronach są objęte prawem autorskim 

Fabryki Opowieści Monika Górska. O ile nie wskazano inaczej, Użytkownik może mieć dostęp do 

znajdujących się na Stronach informacji i materiałów wyłącznie na własny użytek. Użytkownikowi nie 

wolno zmieniać, modyfikować, usuwać, wystawiać, transmitować, adaptować, eksploatować, 

zwielokrotniać w celu dystrybucji ani sprzedawać znajdujących się na Stronach jakichkolwiek 

informacji, materiałów, znaków towarowych ani utworów chronionych prawem autorskim.  Zanim 

Użytkownik dokona publikacji, dystrybucji, wystawienia lub komercyjnej eksploatacji jakiegokolwiek 

materiału znajdującego się na naszych Stronach, musi uzyskać pisemną zgodę od nas lub innego 

podmiotu, do którego należy jakakolwiek własność intelektualna znajdująca się na Stronach. 

Korzystanie ze Stron przez Użytkownika oznacza, że zobowiązuje się on stosować do wszelkich not 

copyright lub innych wskazanych ograniczeń.  

 

Linki  

Niniejsze Warunki Korzystania stosuje się wyłącznie do naszych Stron 

(http://monikagorska.com/storytelling-business-club, http://monikagorska.com/beyourbeststory-

2016, http://monikagorska.com/first-video, http://monikagorska.com/second-tool, 

http://monikagorska.com/be-your-best-story-3-narzedzie, http://monikagorska.com/4-

storytellingowe-narzedzie, www.monikagorska.com), a nie do stron innych spółek lub organizacji, w 

tym do tych, do których linki podajemy na naszych Stronach.  Nie ponosimy odpowiedzialności za 

treści, reklamy, produkty lub inne materiały udostępniane za pośrednictwem innych stron, w tym 

tych, do których podajemy linki. W żadnym razie nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio ani 

pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody wyrządzone lub rzekomo wyrządzone Użytkownikowi w 

związku z wykorzystaniem przez niego jakiejkolwiek treści, produktu lub usług dostępnych na 

jakiejkolwiek innej stronie. Wymagana jest zgoda na tworzenie na innych stronach linków 

odsyłających do naszych Stron. W celu uzyskania zgody w tym zakresie należy skontaktować się z 

nami zgodnie z informacją powyżej. Zastrzegamy sobie prawo anulowania według naszego uznania i 

w każdym czasie jakiejkolwiek zgody udzielonej Użytkownikowi lub jakiejkolwiek organizacji na 

tworzenie linków do naszych Stron, a także prawo żądania usunięcia takich linków.   

 

Wydarzenia i Informacje 

Ogłaszane na naszych Stronach Wydarzenia oraz informacje podlegają zmianom bez 

wcześniejszego powiadomienia.     



 

Nadesłane Materiały 

Zachęcamy do składania uwag na temat naszych Stron, jednakże nie będziemy przeglądać ani 

brać pod uwagę jakichkolwiek niezamawianych materiałów ani sugestii dotyczących tematów 

szkoleń, konferencji, sesji coachingu lub też biuletynów czy produktów. Liczymy na zrozumienie przez 

Użytkownika tego, że celem naszej polityki jest uniknięcie w przyszłości ewentualnych nieporozumień 

w sytuacji, gdyby pomysły realizowane przez nasz zespół miały zostać uznane za podobne do 

pomysłów nam przedstawionych. W związku z tym, prosimy o nieprzysyłanie jakichkolwiek 

oryginalnych twórczych pomysłów, sugestii ani materiałów. Jeżeli, pomimo naszej prośby, 

Użytkownik prześle nam taki pomysł, sugestię lub materiał („Nadesłany Materiał"), stanie się on 

naszą własnością.  Nie będzie spoczywał na nas obowiązek zachowania poufności w związku z 

jakimkolwiek Nadesłanym Materiałem, ani też nie będziemy ponosić odpowiedzialności za 

wykorzystanie czy ujawnienie takiego Nadesłanego Materiału. Przekazanie nam czegoś, co nie zostało 

przez nas zamówione, skutkowało będzie tym, że wszystkie, obowiązujące na całym świecie, prawa 

do takiego Nadesłanego Materiału staną się naszą wyłączną własnością oraz, że przysługiwało nam 

będzie prawo nieograniczonego korzystania z Nadesłanego Materiału w jakimkolwiek celu, bez 

jakiegokolwiek wynagrodzenia lub powiadomienia na rzecz jego dostawcy. Zważywszy na powyższe, 

prosimy o nieprzekazywanie nam twórczych projektów, a w szczególności tych, które są poufne lub 

osobiste dla Użytkownika.   

 

Fora  

„Forum" oznacza tablicę ogłoszeń, czat, forum opinii użytkowników lub inną interaktywną 

usługę dostępną na którejkolwiek ze Stron, obejmującą zarówno BBS-y, jak i foldery prywatne. W 

celu dołączenia do forum, Użytkownik musi się zarejestrować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi 

na Stronach. Użytkownikowi nie wolno umieszczać na żadnym forum ani wysyłać innemu 

użytkownikowi forum lub naszemu zespołowi jakichkolwiek materiałów, które są obraźliwe, 

wulgarne, zawierają groźby, są napastliwe, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, naruszają 

prywatność, prawa własności intelektualnej lub inne prawa majątkowe, lub które w jakikolwiek inny 

sposób naruszają przepisy prawa. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnego forum do celów 

handlowych. Użytkownik nie może zamieszczać materiałów w celu pozyskiwania środków 

finansowych ani reklamowania towarów lub usług.  Użytkownikowi nie wolno zamieszczać materiału, 

o którym wiadomo, że wprowadza w błąd.  Użytkownikowi nie wolno zamieszczać wiadomości 

zawierających nachalną promocję papierów wartościowych z zamiarem uzyskania za nie wyższej 

ceny. Użytkownikowi nie wolno umieszczać ani przekazywać informacji, oprogramowania lub innego 

materiału zawierającego wirus lub inny szkodliwy składnik.  Nie ponosimy odpowiedzialności za 



materiały ukazujące się na którymkolwiek z for na Stronach, za wyjątkiem materiałów podpisanych 

przez jednego z naszych wyznaczonych przedstawicieli. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie 

materiałów umieszczanych przez użytkowników pod kątem tego, czy są one oszczercze, obsceniczne, 

czy naruszają prywatność, prawa autorskie, prawo do znaku towarowego, czy są dokładne, lub też z 

jakichkolwiek innych przyczyn. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub usuwania 

wiadomości lub innych materiałów, które według naszego własnego uznania uznamy za stanowiące 

naruszenie, ordynarne, obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne, nieaktualne lub w inny sposób będące 

nie do przyjęcia. Zastrzegamy sobie również prawo edytowania materiałów z jakichkolwiek innych 

przyczyn. Niezależnie od tego, czy taki materiał zostanie przez nas zmodyfikowany czy usunięty, to 

użytkownicy pozostają wyłącznie odpowiedzialni za treść wiadomości lub wpisów. Tworząc wpis na 

Stronach Użytkownik udziela (bądź zapewnia, że właściciel takich praw wyraźnie udzielił) nam lub 

stosownym spółkom powiązanym na całym świecie, wieczystego niewyłącznego prawa do 

posługiwania się pytaniami, komentarzami i postami Użytkownika w ich oryginalnej lub edytowanej 

formie, w programach telewizyjnych, książkach, artykułach, komentarzach lub innym medium 

znanym obecnie lub powstałym później. Użytkownik ponadto zapewnia, że posiada lub w inny sposób 

kontroluje wszystkie prawa do treści przez niego zamieszczonej oraz, że  post publiczny oraz użycie 

takiej treści przez nas nie narusza praw osoby trzeciej. Ponadto Użytkownik zapewnia, że nastąpiło 

zrzeczenie się wszelkich autorskich praw osobistych do zamieszczonych materiałów. Użytkownikowi 

nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za materiały, które mogą zostać przez niego 

zamieszczone na Stronach. 

 

Rejestracja 

Możemy według własnego uznania zawiesić lub całkowicie przerwać rejestrację użytkownika 

forum lub zwykłego użytkownika, który narusza którykolwiek z Warunków Korzystania, którąkolwiek 

ze wskazówek dla członków forum lub ze względu na inne zachowanie, które w naszym mniemaniu 

uznamy za niewłaściwe.   

 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Informacje, usługi, produkty, twierdzenia, tematy seminariów oraz materiały są na naszych 

Stronach udostępniane na zasadzie „takie, jakie są”, bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych 

jak i dorozumianych. Wyłączamy swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych 

bądź dorozumianych, w tym między innymi dorozumianej skuteczności koncepcji lub strategii 

sukcesu wskazanych na tej stronie, jak również zapewnionych w naszych produktach lub 

dostarczonych naszym klientom podczas spotkań.  Jedyny wyjątek stanowią gwarancje satysfakcji i 

ukończenia, które na naszych Stronach zostały wyraźnie oznaczone jako gwarancje. Zarówno my, jak i 



nasi licencjodawcy czy dostawcy nie gwarantują, że jakiekolwiek funkcje na naszych Stronach 

pozostaną niezakłócone lub bezbłędne, że usterki zostaną naprawione lub, że Strony lub serwer, 

który je udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Zarówno my, jak i 

nasi licencjodawcy czy dostawcy nie gwarantują ani nie składają jakichkolwiek oświadczeń 

dotyczących korzystania lub skutków korzystania z usług, produktów, informacji lub materiałów z 

niniejszej strony pod kątem ich prawidłowości, dokładności, rzetelności lub tym podobnych. To 

Użytkownik (a nie my czy którykolwiek z naszych licencjodawców lub dostawców) ponosi całkowity 

koszt niezbędnego serwisowania, napraw lub korekty systemu Użytkownika.  Obowiązujące prawo 

nie może zezwolić na wyłączenie dorozumianych gwarancji, tak więc powyższego wyłączenia nie 

można zastosować wobec Użytkownika. Nie rekomendujemy  ani nie składamy jakichkolwiek 

poręczeń dotyczących mówców, produktów lub usług oferowanych na naszych Stronach lub 

stronach, do których odsyłamy. Nie jesteśmy stroną ani nie monitorujemy jakichkolwiek transakcji 

pomiędzy użytkownikami a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług.   
 

Ograniczenie odpowiedzialności 

W żadnym razie, w tym między innymi w razie zaniedbania, zarówno my, jak i żaden z 

naszych licencjodawców lub dostawców, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek 

szkody szczególne lub następcze wynikłe z użycia lub niezdolności do użycia materiałów lub 

informacji udostępnionych na Stronach, lub jakichkolwiek produktów lub usług zapewnionych dzięki 

Stronom, mimo poinformowania o możliwości wystąpienia takich szkód. Obowiązujące prawo nie 

może zezwolić na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności jak i szkód ubocznych lub 

następczych (w tym między innymi utraty danych), tak więc powyższego ograniczenia lub wyłączenia 

nie można zastosować wobec Użytkownika. W żadnym razie całkowita odpowiedzialność 

Użytkownika wobec nas lub któregokolwiek z naszych licencjodawców lub dostawców  z tytułu  

wszelkich szkód, strat i  podstaw powództwa (czy to będzie odpowiedzialność kontraktowa, 

deliktowa czy inna) nie przekroczy ewentualnej kwoty uiszczonej na naszą rzecz przez Użytkownika za 

dostęp do Stron.   

 

W żadnym razie nie będziemy ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za 

jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez Użytkownika w 

związku ze skorzystaniem przez niego z porad, produktów lub usług oferowanych przez mówcę 

występującego gościnnie na naszych Stronach lub na jednym z naszych szkoleń lub spotkań.   

 

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wyrządzone lub 

rzekomo wyrządzone naszym występującym gościnnie mówcom w związku z zamieszczeniem na 



naszych Stronach lub w naszych materiałach marketingowych ich zdjęcia, nazwiska lub notki 

biograficznej.  

 

Brak doradztwa specjalistycznego 

Informacje zawarte na Stronach lub udostępniane za ich pośrednictwem (w tym między 

innymi informacje zawarte w BBS-ach, plikach tekstowych lub czatach) nie mogą zastąpić usług 

wyszkolonych profesjonalistów w jakiejkolwiek dziedzinie, w tym między innymi w kwestiach 

finansowych, medycznych, psychologicznych lub prawnych. W szczególności Użytkownik powinien 

regularnie kontaktować się z lekarzem we wszystkich sprawach związanych ze zdrowiem fizycznym 

lub psychicznym, a w szczególności w sprawie jakichkolwiek symptomów, które mogłyby wymagać 

diagnozy lub opieki medycznej. Zarówno my, jak i nasi licencjodawcy lub dostawcy, nie składamy 

żadnych oświadczeń i zapewnień dotyczących jakiegokolwiek leczenia, działania lub stosowania 

leków czy środków przez kogokolwiek na podstawie informacji oferowanych lub dostarczanych na 

Stronach lub za ich pośrednictwem. Ponadto zarówno my, jak i nasi partnerzy czy którykolwiek z ich 

podmiotów powiązanych nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek straty z tytułu szkód 

bezpośrednich, pośrednich, następczych, szczególnych, zasądzenia odszkodowania retorsyjnego lub 

innych odszkodowań, które między innymi mogą skutkować stratami ekonomicznymi, urazem, 

chorobą lub śmiercią. To Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje, działania i ich skutki 

życiowe, a co za tym idzie, korzystając ze Stron Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować w 

żadnym czasie i w żadnym razie prób pociągnięcia nas do odpowiedzialności za takie decyzje, 

działania lub konsekwencje.  

 

Wyłączenie odpowiedzialności za uzyskanie dochodów 

Poruszając kwestie finansowe na naszych Stronach, w materiałach video, newsletterach lub 

innych treściach, dołożyliśmy wszelkich starań, aby rzetelnie przedstawić nasze programy i ich 

zdolność do ulepszania życia i rozwoju biznesu. Jednakże nie ma żadnych gwarancji, że Użytkownik 

osiągnie jakiekolwiek rezultaty lub uzyska środki finansowe przy użyciu naszych koncepcji, narzędzi, 

strategii lub rekomendacji, a co więcej, na żadnej z naszych Stron nie oferujemy jakichkolwiek 

programów na wzbogacenie się. Żadna z treści na naszych Stronach nie stanowi obietnicy ani 

gwarancji uzyskania dochodu.  Miarą sukcesu Użytkownika w osiągnięciu podobnych rezultatów jest 

wiele czynników, w tym umiejętności, wiedza, zdolności, poświęcenie, zmysł biznesowy, powiązania i 

sytuacja finansowa, by wymienić kilka z nich. Ze względu na to, iż czynniki te są różne zależnie od 

osoby, nie możemy i nie gwarantujemy Użytkownikowi osiągnięcia sukcesu, poziomu dochodu czy 

zdolności do jego zdobycia. To Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje czyny i ich skutki w życiu i 

biznesie. Wszelkie przedstawione na naszych Stronach oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są 



jedynie naszą opinią, a nie gwarancją czy obietnicą faktycznego wykonania.  Użytkownik powinien 

mieć jasność, że zgodnie z prawem, nie składamy mu zapewnień, iż osiągnie on jakiekolwiek rezultaty 

przy użyciu naszych koncepcji lub modeli przedstawionych na naszych Stronach oraz że nie oferujemy 

żadnego specjalistycznego doradztwa w zakresie prawa, medycyny, psychologii czy finansów.    

 

Język niecenzuralny i treści dla dorosłych      

Okazjonalnie na naszych Stronach będą pojawiać się tematy o treściach dla dorosłych oraz 

stosowany będzie język odnoszący się do rozwoju osobistego i zawodowego, który może zawierać 

słownictwo niecenzuralne. Użytkownicy, którym nie odpowiadają takie tematy lub język, nie powinni 

korzystać z naszych Stron.   

 

Poufność i zakaz konkurencji  

Użytkownicy naszych Stron niniejszym rozumieją, że narzędzia, procesy, strategie, materiały i 

informacje na nich przedstawione są objęte prawami autorskimi i majątkowymi, a zatem użytkownicy 

zobowiązują się nie utrwalać, powielać, dystrybuować, uczyć lub prowadzić szkoleń na podstawie 

naszych informacji w jakikolwiek sposób bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Wszelkie 

nieuprawnione użycie lub dystrybucja znajdujących się na naszych Stronach prawnie zastrzeżonych 

koncepcji, materiałów i własności intelektualnej przez Użytkownika lub jego przedstawicieli jest 

zakazane a ich twórca (Monika Górska) w razie naruszenia niniejszych Warunków wystąpi na drogę 

sądową i będzie dochodzić pełnego odszkodowania w celu ochrony swoich praw.   

  

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zależy nam na ochronie prywatności i bezpieczeństwa Użytkownika, stąd szczegółowo 

wyjaśniamy kroki podejmowane w tym zakresie. Kontrolujemy tę stronę z biura w Polsce. Nie 

składamy zapewnień, że materiały ze Strony są odpowiednie, lub udostępniane, do wykorzystania w 

innych lokalizacjach. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z dostępu do niniejszej Strony z 

innych lokalizacji, czynią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zgodność z przepisami prawa 

lokalnego, o ile i w stopniu, w jakim takie lokalne prawo obowiązuje. 

 

Obce Strony (Ich Polityka Prywatności może być inna)  

Strona zawiera linki do innych stron internetowych, takich jak strony internetowe naszych 

klientów lub strony sponsora lub linki do stron sprzedawców książek, oferujące produkty lub usługi, 

które nasi klienci mogą uznać za przydatne. Strony te mogą żądać informacji od Użytkownika. W 

takich przypadkach zbieranie i korzystanie z danych osobowych Użytkownika podlegało będzie 

regulacjom polityki prywatności obowiązującym na określonej stronie. Nie posiadamy kontroli nad 



polityką prywatności, treściami ani linkami na stronach osób trzecich. Zalecamy, aby Użytkownik 

zapoznał się z polityką prywatności stron lub usług osób trzecich przed podaniem na nich swoich 

danych osobowych.   

 

Jak i dlaczego zbieramy informacje  

Informacje dotyczące Użytkownika zbierane są przez nas w celu rejestracji i wsparcia jego 

udziału w wybranych przez niego aktywnościach. W przypadku rejestracji na szkolenie, przykładowo, 

informacje te są wykorzystywane do rezerwacji miejsca, śledzenia preferencji oraz przekazywania 

aktualnych informacji o szkoleniu i związanych z nim wydarzeniach. Jako gość na naszych Stronach 

Użytkownik może włączyć się w wiele aktywności bez podawania danych osobowych. Jednak w 

związku z innymi działaniami, takimi jak rejestrowanie się na seminarium, Użytkownik może być 

proszony o podanie określonych informacji o sobie poprzez wypełnienie i złożenie formularza online. 

Udział w tych aktywnościach jest całkowicie dowolny. Jeżeli jednak Użytkownik zdecyduje się na to, 

może zostać poproszony o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres do 

korespondencji (w tym kod pocztowy), adres mailowy, numer telefonu, karty kredytowej, jak i innych 

danych osobowych.  Niepodanie obowiązkowych informacji w związku z daną aktywnością skutkuje 

brakiem możliwości udziału Użytkownika w takiej aktywności. W każdym przypadku, identyfikujące 

Użytkownika dane osobowe zbierane są przez nas wyłącznie na zasadzie dobrowolności.  Ponadto 

Użytkownik będzie informowany o tym, jak takie informacje będą przez nas wykorzystywane lub czy 

będziemy dzielić się nimi z osobą trzecią. O ile postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią 

inaczej, żadne dane osobowe Użytkownika, identyfikujące go jako konkretną osobę, nie będą przez 

nas umyślnie ujawniane osobom trzecim bez jego uprzedniej zgody. W razie podania nam przez 

Użytkownika danych kontaktowych może on otrzymywać wiadomości mailowe, korespondencję lub 

informacje telefoniczne dotyczące nowych produktów i usług, ważnych kwestii lub zbliżających się 

wydarzeń. Jeżeli Użytkownik chciałby zostać usunięty z jakichkolwiek list adresowych, mailingowych, 

z kontaktami telefonicznymi lub innych, proszony jest o kontakt pocztą elektroniczną na adres: 

dreamteam.storyfactory@gmail.com. Użytkownik może także napisać do nas lub do nas zadzwonić 

zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi wyżej. W takim przypadku proszony jest o podanie 

imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu do korespondencji i numeru telefonu. 

Upewnimy się, że nazwisko takiego Użytkownika zostało niezwłocznie usunięte ze wskazanych list. 

Jeśli Użytkownik korzysta z naszych Stron, zarówno my, jak i nasz autoryzowany dostawca usług 

technicznych może także zbierać określone dane techniczne i routingowe w celu ułatwienia 

korzystania ze Strony i usług. Informacje te są przez nas wykorzystywane w celu administrowania 

Stroną oraz poznawania i oceny modeli ruchu internetowego na Stronie, tak abyśmy wiedzieli, które 

obszary naszych stron użytkowcy lubią najbardziej, a które z nich wymagają ulepszeń, a także, jakie 



technologie są stosowane, tak abyśmy mogli nieustannie wprowadzać ulepszenia. Przedmiotowe 

informacje są zbierane w postaci zagregowanej, uniemożliwiającej identyfikację poszczególnych 

użytkowników. Tego rodzaju zagregowane, nieidentyfikujące dane statystyczne mogą być przez nas 

wykorzystywane do celów analiz statystycznych, marketingowych lub promocyjnych. W czasie 

odwiedzin Użytkownika dane te są śledzone przez naszego dostawcę usług technicznych przy użyciu 

plików „cookie”. Plik „cookie” jest małym zbiorem danych przekazywanym do przeglądarki 

Użytkownika przez serwer sieciowy i może być odczytany wyłącznie przez serwer, który go 

Użytkownikowi przekazał. Działa on jak karta identyfikacyjna Użytkownika i umożliwia nam zapisanie 

jego haseł, zakupów i preferencji.  Plik „cookie” nie może służyć jako kod ani przenosić wirusów. 

Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na przyjmowanie plików „cookie”. Użytkownik 

może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała go o pobranym pliku „cookie”, umożliwiając 

tym samym podjęcie decyzji o akceptacji takiego pliku lub nie.  (W przypadku niektórych stron 

internetowych, które wymagają autoryzacji, pliki „cookie” mogą nie być opcjonalne. Użytkownicy, 

którzy nie zaakceptują plików „cookie”, najprawdopodobniej nie będą mieć do tych stron dostępu).  

 

Wyjątki w Polityce Prywatności 

Mimo, iż na względzie mamy przede wszystkim bezpieczeństwo i prywatność danych 

Użytkownika, nasza polityka prywatności uwzględnia następujące wyjątki. Możliwe jest ujawnienie 

przez nas określonych informacji na temat Użytkownika lub jego konta w odpowiedzi na wszelkie 

prawne czynności lub procesy, takie jak na przykład nakaz przeszukania, wezwanie do sądu lub nakaz 

– w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub 

prawomocnym żądaniem instytucji państwowej. Ponadto będziemy ujawniać określone informacje w 

szczególnych przypadkach, takich jak usiłowanie naruszenia bezpieczeństwa Stron lub groźby fizyczne 

pod adresem Użytkownika lub innych osób lub też zagrożenie ich mienia.  Możemy także 

przekazywać informacje o Użytkowniku, w tym informacje go identyfikujące, w związku z łączeniem 

spółek, konsolidacją, zbyciem stosownych składników majątku lub podziałem spółki lub też inną 

fundamentalną zmianą dotyczącą spółki. Ponadto, informacje wprowadzane przez Użytkownika przy 

dokonywaniu zakupów lub darowizny online będą przekazywane [jednostkom] przetwarzającym 

płatności, bramkom płatniczym oraz wystawcy karty kredytowej Użytkownika w celu autoryzacji 

płatności kartą.  Tego rodzaju informacje mogą być także przekazywane niezbędnym osobom trzecim 

wyłącznie w celu realizacji transakcji. Pragniemy zauważyć, że jeśli Użytkownik poda swoje dane 

osobowe online za pośrednictwem BBS-ów lub wpisów, mogą one zostać zebrane i wykorzystane 

przez osoby trzecie. Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych 

użytkowników, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa informacji umieszczanych 

przez Użytkownika na tych forach. Użytkownik ujawnia takie informacje na swoje własne ryzyko.    



Postanowienia końcowe 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania okaże się niezgodne z 

prawem, nieważne lub z innych przyczyn niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane 

za wyłączone z pozostałych postanowień Warunków Korzystania i nie będzie miało wpływu na 

ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsze Warunki Korzystania mogą podlegać 

modyfikacji wyłącznie poprzez zamieszczenie stosownych zmian na naszych Stronach. 


