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WARUNKI KORZYSTANIA Z WI-
FI DLA GOŚCI ASK4

WPROWADZENIE
Niniejsze warunki mają zastosowanie do korzystania 
przez użytkownika z świadczonej przez nas usługi Wi-Fi 
(„Usługa”). Określają one warunki, na jakich użytkownik 
może uzyskać dostęp do Usług i treści udostępnianych 
użytkownikowi za pośrednictwem Internetu oraz z nich 
korzystać. 

W niniejszych warunkach „my” lub „nasz” oznacza 
członka grupy ASK4 określonego na końcu niniejszych 
warunków oraz właściciela lub zarządcę obiektu, w 
którym świadczona jest usługa.

Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych 
warunków i innych wymogów użytkowania, o których 
może zostać powiadomiony przez nas podczas 
korzystania z Usługi.

Korzystając i/lub aktywując Usługę i/lub klikając 
przycisk akceptacji na stronie logowania/rejestracji, 
użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych 
warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi 
warunkami, nie powinien korzystać z Usługi.

NASZE USŁUGI  
Staramy się świadczyć naszą Usługę w sposób 
nieprzerwany, ale może się zdarzyć, że będzie ona 
tymczasowo niedostępna na z powodu prowadzonych 
prac konserwacyjnych lub z innych powodów, które 
pozostają poza naszą kontrolą. 

Jakakolwiek reklamowana prędkość Usługi nie jest 
gwarantowana, ponieważ na prędkość może mieć 
wpływ szereg czynników pozostających poza naszą 
kontrolą, takich jak specyfikacja urządzenia, lokalizacja 
urządzenia, zakłócenia innych urządzeń, konstrukcja 
budynku oraz liczba urządzeń podłączonych do Usługi 
w danym momencie. 

Nie gwarantujemy, że Usługa jest wolna od usterek lub 
nadaje się do konkretnego celu, ani że nasz system jest 
bezpieczny. 

ASK4 GUEST WIFI TERMS AND 
CONDITIONS

INTRODUCTION
These terms and conditions apply to your use of the 
guest Wi-Fi service provided by us (“Service”). They set 
out the conditions on which you can access and use 
the Services and content that is made available to you 
through the Internet. 

In these terms and conditions “us”, “we” or “our”, means 
the member of the ASK4 group set out at the end of 
these terms, and the owner or manager of the premises 
where the Service is provided.

You agree to comply with these terms and such other 
requirements of use as may be notified to you by us 
while you are using the Service.

By using and/or activating the Service and/or clicking 
the accept button on the login/registration page you 
agree to be bound by these terms. If you do not agree 
to these terms, you should not use the Service.

OUR SERVICE  
We will always try to make the Service available, but it 
may be temporarily unavailable for maintenance, or for 
other reasons that are outside of our control. 

Any advertised speed for the Service is not guaranteed 
as speeds may be affected by a number of factors 
outside of our control such as the specification of your 
device, the location of your device, interference of 
other devices, the construction of the building and the 
number of devices connected to the Service at any one 
time. 

We do not warrant that the Service is fault free or fit for 
any particular purpose, or that our system is secure. 

YOUR DEVICES
You must provide all the hardware and software needed 
to access and use the Service. You are responsible for 
ensuring your equipment is compatible with the Service 
and your device must be wireless enabled.

The availability and performance of the Service may 
be subject to your device’s memory, storage and other 
limitations. 

We reserve the right to limit the number of devices and 
the period of time during which each device can be 
connected to the Service. These limitations will be set 
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URZĄDZENIA
Użytkownik musi dostarczyć cały sprzęt i 
oprogramowanie potrzebne do uzyskania dostępu i 
korzystania z Usługi. Użytkownik jest odpowiedzialny 
za zapewnienie kompatybilności sprzętu z Usługą, a 
urządzenie musi mieć możliwość nawiązania połączenia 
w trybie bezprzewodowym.

Dostępność i wydajność Usługi może być uzależniona 
od pamięci urządzenia, pamięci masowej i innych 
ograniczeń. 

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby 
urządzeń oraz czasu, w którym każde urządzenie może 
być podłączone do Usługi. Ograniczenia te zostaną 
określone na stronie logowania/rejestracji. Nie wolno 
angażować się w jakiekolwiek działania mające na celu 
obejście takiego urządzenia lub ograniczeń czasowych. 

Usługa może nie być kompatybilna z podłączonymi 
urządzeniami, takimi jak bezprzewodowe głośniki, 
drukarki lub urządzenia do przesyłu sygnału TV lub nie 
obsługiwać ich użytkowania lub podłączania. 

KORZYSTANIE Z USŁUGI
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi 
wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z 
poniższą Polityką dopuszczalnego użytkowania. 
Użytkownik zobowiązuje się do starannego i 
prawidłowego korzystania z Usługi oraz zobowiązuje 
się nie korzystać z Usługi w żadnym celu, który jest 
niezgodny z prawem, zakazany przez obowiązujące 
prawo, przepisy lub ustawodawstwo, lub który może 
naruszać prawa innych osób. Użytkownik musi 
powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą być 
technicznie szkodliwe dla Usługi lub jej użytkowników.

Użytkownik może zezwolić innym osobom na 
korzystanie z urządzenia podłączonego do Usługi. 
Użytkownik pozostaje jednak odpowiedzialny za 
korzystanie przez nie z Usługi.

Użytkownik powinien na własny koszt upewnić się, 
że jego urządzenia są odpowiednio chronione przed 
nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz że 
zainstalowano na nich odpowiednie oprogramowanie 
antywirusowe. 

out on the login/registration page. You must not engage 
in any activity to attempt to circumvent such device or 
time limits. 

The Service may not be compatible with or support 
the use or connection of connected devices such as 
wireless speakers or printers or the use of TV casting 
devices. 

YOUR USE OF THE SERVICE
You are required to use the Service solely for your own 
personal use in accordance with the Acceptable Use 
Policy below. You agree to use the Service diligently 
and correctly and you agree not to use the Service 
for any purpose that is unlawful, prohibited by any 
applicable law, regulation or legislation, or that may 
infringe the rights of others. You must refrain from any 
action that may be technically harmful to the Service or 
its users.

You may allow other people to use a device that is 
connected to the Service. However, you shall remain 
responsible for their use of the Service.

You should at your own expense ensure that your 
devices are appropriately protected from unauthorized 
access by third parties and have appropriate anti-virus 
software installed. 

USE BY MINORS
By using the Service, you confirm you are at least 
18 years old or have parental permission to use the 
Service. 

Parents and/or legal guardians of minors are reminded 
that the Service allows access to content or services 
that may not be appropriate or that may be prohibited 
for minors and it is their sole responsibility to control 
and decide on what may or may not be appropriate 
content or services for minors under their care. 

USER PASSWORDS
If you are provided with a password or log-in details, 
you must store them securely and must not disclose 
them to any third party. Such password or access key 
shall be personal and non-transferable.



4

KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIE-
PEŁNOLETNIE
Korzystając z Usługi, użytkownik potwierdza, że ma 
ukończone 18 lat lub posiada zgodę rodziców na 
korzystanie z Usługi. 

Rodzicom i/lub prawnym opiekunom małoletnich 
przypomina się, że Usługa umożliwia dostęp do treści 
lub usług, które mogą nie być odpowiednie lub które 
mogą być zakazane dla małoletnich, i to na rodzicach 
i/lub opiekunach prawnych spoczywa wyłączna 
odpowiedzialność za kontrolowanie i decydowanie o 
tym, co może, a co nie musi być odpowiednią treścią 
lub usługami dla małoletnich znajdujących się pod ich 
opieką. 

HASŁA UŻYTKOWNIKA
Jeśli użytkownik otrzymał hasło lub dane do logowania, 
musi je bezpiecznie przechowywać i nie wolno mu ich 
ujawniać osobom trzecim. Takie hasło lub klucz dostępu 
muszą być osobiste i nieprzenoszalne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZWOLNIENIE 
Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Funkcja Usługi zapewnia wyłącznie dostęp do Internetu. 
Użytkownik akceptuje i rozumie, że korzysta z Internetu 
na własną odpowiedzialność. 

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie 
ponosimy odpowiedzialności za:

• wszelkie zakłócenia w świadczeniu Usługi;

• wszelkie płatności dokonywane przez użytkownika 
przez Internet, za pomocą karty kredytowej lub w 
inny sposób; 

• wszelkie przerwania zasilania lub wszelkie działania 
lub zaniechania ze strony dostawcy takich usług;

• wirusy, infekcje lub inne usterki urządzenia;

• utratę danych lub uszkodzenie danych niezależnie 
od tego, w jaki sposób następuje utrata lub 
uszkodzenie danych;

• wszelkie straty w dochodach, straty w działalności 
gospodarczej lub utrata zysków;

• wszelkie treści zamieszczane, przesyłane lub 
publikowane przez użytkownika za pośrednictwem 
Internetu; lub

• wszelkie straty, których nie można było racjonalnie 
przewidzieć w chwili, gdy zgodziliśmy się na 
świadczenie Usługi.

INDEMNITY AND LIABILITY 
The function of the Service solely provides you with 
access to the Internet. You accept and understand that 
use of the Internet is your responsibility. 

To the fullest extent permissible by law, we shall not be 
liable for:

• any disruptions in the provision of the Service;

• any payments made by you via the Internet, via 
Credit Card or any other method; 

• any interruption of power or any act or omission by 
a supplier of such services;

• virus, infection or any other malfunction of your 
device;

• loss of data or corruption of data regardless of how 
the loss or corruption occurs;

• any loss of income, loss of business or profits;

• any content posted, transmitted or published by 
you via the Internet; or

• any loss that was not reasonably foreseeable at the 
time we agreed to provide the Service.

Our liability or any loss not excluded under the 
paragraph above shall to the fullest extent permissible 
by law be limited to the damage reasonably foreseeable 
at the time of the conclusion of the Agreement.

Nothing in this agreement excludes or limits our 
liability for:

• wilful intent or gross negligence; 

• for damage resulting in injury to life, limb or health; 
or

• for maliciously concealed defects. 

Except as set out in these terms, all conditions, 
warranties, guarantees and representations are 
expressly excluded to the fullest extent permissible by 
law.

You agree to indemnify us against any claims, demands, 
actions, liabilities, costs or damages arising out of 
your use of the Service (including any infringement or 
alleged infringement of any other parties’ intellectual 
property rights in any manner and/or any material that 
you access or make available using the Service), or any 
breach of these terms. 
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Nasza odpowiedzialność lub jakakolwiek strata, 
która nie została wykluczona na mocy powyższego 
paragrafu, będzie w najszerszym dopuszczalnym przez 
prawo zakresie ograniczona do szkody, którą można 
racjonalnie przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

Nic w niniejszej umowie nie wyłącza ani nie ogranicza 
naszej odpowiedzialności za:

• umyślne działanie lub rażące zaniedbanie; 

• szkody powodujące uszczerbek na życiu, 
uszkodzenia kończyn lub uszczerbek na zdrowiu; 
lub

• celowo ukryte wady. 

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych 
warunkach, wszelkie warunki, gwarancje, zapewnienia 
i oświadczenia są wyraźnie wyłączone w najszerszym 
dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Użytkownik zgadza się zwolnić nas od 
odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, żądania, 
działania, odpowiedzialności, koszty lub szkody 
wynikające z korzystania z Usługi (w tym wszelkie 
naruszenia lub domniemane naruszenia praw własności 
intelektualnej innych osób w jakikolwiek sposób i/lub 
wszelkie materiały, do których użytkownik ma dostęp 
lub które udostępnia za pośrednictwem Usługi), lub 
jakiekolwiek naruszenia niniejszych warunków. 

ROZWIĄZANIE UMOWY
Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia i/lub 
zablokowania dostępu użytkownika do Usługi 
w przypadku wykrycia korzystania z Usługi z 
naruszeniem niniejszych warunków.  W stosownych 
przypadkach postaramy się, w razie potrzeby, 
powiadomić użytkownika o tym fakcie z odpowiednim 
wyprzedzeniem lub uprzedzić o tym fakcie. Możemy 
jednak natychmiast i bez uprzedzenia zawiesić i/lub 
zablokować dostęp użytkownika do Usługi w przypadku, 
gdy istnieje realne ryzyko straty lub szkody dla nas 
lub innych naszych klientów (na przykład, gdy istnieje 
uzasadnione podejrzenie oszustwa lub innych nadużyć).

Czas trwania naszej umowy jest ograniczony do czasu, 
w którym użytkownik pozostaje połączony z Usługą.

ZAPISY OGÓLNE
Jeżeli jakakolwiek część niniejszych warunków 
lub Polityki dopuszczonego użytkowania zostanie 
uznana przez sąd za nieuzasadnioną lub niemającą 
zastosowania, pozostałe części będą nadal 
obowiązywać.

TERMINATION
We reserve the right to suspend and/or block your 
access to the Service in the event of detecting uses of 
the service in breach of these terms.  We will try where 
appropriate to give you reasonable notice or warning 
before we do this. However, we may immediately and 
without notice suspend and/or block your access to the 
Service where there is a real risk of loss or harm to us 
or our other customers (for example, where there is a 
reasonable suspicion of fraud or other abuse).

The duration of our agreement is limited to the time in 
which you remain connected to the Service.

GENERAL
If any part of these terms or the Acceptable Use Policy 
is found by a court to be unreasonable or inapplicable, 
the other parts will continue to apply.

CHANGES TO THESE TERMS
These terms and the Service may be amended 
at any time. If we make a change that is to your 
material detriment (for example the Service becomes 
chargeable) we will ask you to sign-up to the Service 
again and accept the new terms by clicking the accept 
button on the login/registration page.    

We may make other changes to these terms and the 
Services that are not to your material detriment by 
updating this webpage. The use of the Service after 
the change shall be deemed to be acceptance of the 
changes. 

GOVERNING LAW AND  
JURISDICTION
These terms and all matters arising from or in 
connection with them shall be governed by and 
construed in accordance with English law provided that 
if you are a consumer and have your habitual residence 
in the EU, you additionally enjoy the protection 
afforded to you by mandatory provisions of the law of 
your country of residence.

We both agree to submit to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of England & Wales, which 
means that you may bring a claim to enforce your 
consumer protection rights in connection with these 
terms in England or in the EU country in which you live. 
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ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW
Niniejsze warunki i Usługa mogą być w każdej 
chwili zmienione. Jeśli dokonamy zmiany, która jest 
niekorzystna dla użytkownika (na przykład Usługa 
staje się odpłatna), poprosimy użytkownika o ponowne 
zarejestrowanie się w Usłudze i akceptację nowych 
warunków poprzez kliknięcie przycisku akceptacji na 
stronie logowania/rejestracji.    

Możemy dokonać innych zmian w niniejszych 
warunkach i Usługach, które nie będą ze szkodą 
materialną dla użytkownika poprzez aktualizację 
niniejszej strony internetowej. Korzystanie z Usługi po 
dokonaniu zmiany uważa się za akceptację zmian. 

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
Niniejsze warunki i wszystkie sprawy wynikające z nich 
lub z nimi związane podlegają prawu angielskiemu i 
są interpretowane zgodnie z nim, pod warunkiem, że 
jeśli użytkownik jest konsumentem i posiada miejsce 
zwykłego pobytu na terenie UE, dodatkowo korzysta 
z ochrony zapewnionej mu na mocy bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym 
mieszka.

Wszystkie strony zgadzają się poddać niewyłącznej 
jurysdykcji sądów Anglii i Walii, co oznacza, 
że użytkownik może wystąpić z roszczeniem o 
wyegzekwowanie swoich praw ochrony konsumenta w 
związku z tymi warunkami w Anglii lub w kraju UE, w 
którym użytkownik mieszka. 

DANE KONTAKTOWE
Zoback:https://support.ask4.com/other/contact-us/

CONTACT DETAILS
See: https://support.ask4.com/other/contact-us/

RELEVANT GROUP COMPANIES
If you live and 
work in...

Our local legal entity responsible 
for the provision of the Service is… 

UK ASK4 Limited 

Spain ASK4 Internet Services Europe 
Limited via its Branch Office: 
Utopicus, Calle de Orense 62, 
28020, Madrid 

Ireland ASK4 Ireland Limited 

Portugal ASK4 Portugal Limited via its  
Branch Office: R. Castilho 39, 8E, 
1250-068, Lisboa, Portugal 

Poland ASK4 Poland Limited via its Branch 
Office: C/O Domański Zakrzewski 
Palinka sp. K 
Rondo 1 Building - 21st floor 
00-124 Warszawa

Germany ASK4 Germany Limited via its 
Branch Office (Köln HRB 87326). 

Netherlands ASK4 Netherlands Limited via its 
Branch Office Pilotenstraat 39 A, 
1059CH Amsterdam

Denmark ASK4 Denmark Limited via its 
Branch Office C/O DLA Piper 
Danmark Rådhuspladsen 4, 4.
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ODPOWIEDNIE SPÓŁKI GRUPY
Jeśli użytkownik 
mieszka i pracuje 
w...

Naszym lokalnym podmiotem 
prawnym odpowiedzialnym za 
świadczenie Usługi jest... 

Wielka Brytania ASK4 Limited 

Hiszpania ASK4 Internet Services Europe 
Limited za pośrednictwem 
swojego oddziału: Utopicus, Calle 
de Orense 62, 28020, Madrid 

Irlandia ASK4 Ireland Limited 

Portugalia ASK4 Portugal Limited za 
pośrednictwem swojego oddziału: 
R. Castilho 39, 8E, 1250-068, 
Lizbona, Portugalia 

Polska ASK4 Poland Limited za 
pośrednictwem Oddziału: C/O 
Domański Zakrzewski Palinka sp. 
K 
Rondo 1 Budynek — 21 piętro 
00-124 Warszawa 

Niemcy ASK4 Germany Limited za 
pośrednictwem swojego oddziału 
(Köln HRB 87326). 

Holandia ASK4 Netherlands Limited za 
pośrednictwem swojego oddziału 
Pilotenstraat 39 A, 1059CH 
Amsterdam

Dania ASK4 Denmark Limited za 
pośrednictwem swojego 
oddziału C/O DLA Piper Danmark 
Rådhuspladsen 4, 4

ASK4 GUEST WIFI ACCEPTABLE 
USE POLICY

DISRUPTION TO THE SERVICE 
You may not disrupt the Service. 

The Service may not be used to access or interfere 
with computer networking or telecommunications 
services of any customer, host or network, including, 
without limitation, denial of service attacks, flooding of 
a network, overloading a service, improper seizing and 
abuse of operator privileges and attempts to "crash" a 
host. 

The transmission or dissemination of any information or 
software that contains a virus or other harmful feature 
also is prohibited. 

You are solely responsible for the security of any device 
that you choose to connect to the Service, including any 
data stored on that device. 

We reserve the right to impose transfer-limits on 
customers who regularly use the Service in an excessive 
fashion where such usage disrupts the service of other 
customers. 

The Service is intended to be used for personal non-
commercial purposes whilst a guest or temporary 
visitor to the building where you access the Service. 

You shall not make the Service available to any third 
party by any means. It is your responsibility to secure 
your own computer and systems so that third parties 
cannot gain access to the Service and use resources 
without your specific knowledge. 

INAPPROPRIATE USE 
There may be content on the Internet or otherwise 
available through the Service which may be offensive 
to some individuals, or which may not be in compliance 
with all local laws, regulations and other rules. For 
example, it is possible to obtain access to content that 
is pornographic or offensive, particularly for children. 
We assume no responsibility for the content contained 
on the Internet or otherwise available through the 
Service. 

You assume the risk of accessing content through the 
Service, and we nor any of our employees, agents or 
suppliers shall have any liability for any claims, losses, 
actions, damages, suits or proceedings arising out of or 
otherwise relating to access to such content. 
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POLITYKA DOPUSZCZALNEGO 
UŻYTKOWANIA DLA GOŚCI 
ASK4

ZAKŁÓCANIE USŁUGI 
Użytkownik nie może zakłócać działania Usługi. 

Usługa nie może być wykorzystywana do uzyskiwania 
dostępu lub ingerowania w sieci komputerowe lub 
usługi telekomunikacyjne jakiegokolwiek klienta, hosta 
lub sieci, w tym m.in. do ataków typu denial of service, 
zalewania sieci, przeciążania usługi, niewłaściwego 
zajmowania i nadużywania przywilejów operatora oraz 
prób „zawieszenia” hosta. 

Zabronione jest również przekazywanie lub 
rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji lub 
oprogramowania, które zawiera wirusy lub inne 
szkodliwe funkcje. 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo każdego urządzenia, które zdecyduje 
się podłączyć do Usługi, w tym za wszelkie dane 
przechowywane na tym urządzeniu. 

Zastrzegamy sobie prawo do nakładania limitów 
transferu na klientów, którzy regularnie korzystają z 
Usługi w sposób nadmierny, w przypadku gdy takie 
korzystanie zakłóca obsługę innych klientów. 

Usługa przeznaczona jest do użytku osobistego w 
celach niekomercyjnych podczas pobytu gościa lub 
czasowego odwiedzającego w budynku, w którym 
użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi. 

Użytkownik nie będzie udostępniać Usługi osobom 
trzecim w żaden sposób. Obowiązkiem użytkownika jest 
zabezpieczenie własnego komputera i systemów, tak 
aby osoby trzecie nie mogły uzyskać dostępu do Usługi 
i korzystać z zasobów bez jego wiedzy. 

You may not use this Service for anything unlawful, 
immoral or improper. In addition to the foregoing, in 
particular, but without limitation, the User shall refrain 
from using the Service for:

a) Harass or disturb third parties and/or violate their 
privacy and privacy;

b) Impersonate other users or third parties;

c) Spy on other Users or third parties;

d) Damage the reputation, image of other Users or third 
parties; and

e) Advertising purposes, in order to promote products, 
services or activities of themselves or third parties.

In the event that you become aware that a third party 
is engaging in any of the aforementioned conduct, we 
ask that you notify us via email in order for us to take 
appropriate action. 

Content questions or complaints should be addressed 
to the content provider and not to us. 

You are solely responsible for any information that 
you publish on the Internet. You must ensure that the 
recipient of the content is appropriate. For example, you 
must take appropriate precautions to prevent minors 
from receiving inappropriate content. 

We reserve the right (but are under no obligation) 
to refuse to post or to remove any information 
or materials, in whole or in part, that it, in its sole 
discretion, deems to be offensive, indecent, or 
otherwise inappropriate regardless of whether such 
material or its dissemination is unlawful. 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
The Service must not be used to access, host, share, 
copy or distribute unlawful material in any way and 
in particular but without prejudice to the generality 
thereof material that is protected by Copyright, 
Trademark, Registered Design Rights or any other 
recognized Intellectual Property Rights without the 
express permission of the holder of such rights by 
any means in particular but without prejudice to the 
generality thereof by peer-to-peer file sharing. 

We, as providers of the Service, do not hold any 
responsibility in any illegal acts committed by the 
user while connecting to the Service. Any infraction 
committed against the Rights mentioned above is solely 
claimable against the user, nor us, nor the manager of 
the premises. You agree to indemnify us absolutely with 
regard to any liability arising in this respect. 
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NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE 
W Internecie lub w inny sposób dostępne za 
pośrednictwem Usługi mogą znajdować się treści, 
które mogą być obraźliwe dla niektórych osób, lub 
które mogą nie być zgodne ze wszystkimi lokalnymi 
przepisami prawa, regulacjami i innymi zasadami. Na 
przykład możliwe jest uzyskanie dostępu do treści 
pornograficznych lub obraźliwych, szczególnie dla 
dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści 
zawarte w Internecie lub w inny sposób dostępne za 
pośrednictwem Usługi. 

Użytkownik przyjmuje na siebie ryzyko dostępu 
do treści za pośrednictwem Usługi, a my ani żaden 
z naszych pracowników, agentów lub dostawców 
nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek 
roszczenia, straty, działania, szkody, powództwa lub 
postępowania wynikające z lub w inny sposób związane 
z dostępem do takich treści. 

Zabronione jest korzystanie z tej Usługi w sposób 
niezgodny z prawem, niemoralny lub niewłaściwy. 
Oprócz powyższego, w szczególności, ale bez 
ograniczeń, użytkownik powinien powstrzymać się od 
korzystania z Usługi na potrzeby:

a) nękania lub niepokojenia osób trzecich i/lub 
naruszania ich prywatności;

b) podszywania się pod innych użytkowników lub osoby 
trzecie;

c) szpiegowania innych użytkowników lub osób trzecich;

d) szkodzenia reputacji, wizerunkowi innych 
użytkowników lub osób trzecich; oraz

e) celów reklamowych, w celu promowania swoich 
produktów, usług lub działalności lub produktów, usług 
lub działalności osób trzecich.

W przypadku, gdy użytkownik dowie się, że 
strona trzecia angażuje się w jakiekolwiek z wyżej 
wymienionych zachowań, prosimy o powiadomienie nas 
o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania. 

Pytania lub skargi dotyczące treści należy kierować do 
dostawcy treści, a nie do nas. 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
wszelkie informacje, które publikuje w Internecie. 
Należy upewnić się, że odbiorca treści jest 
odpowiedni. Na przykład, należy podjąć odpowiednie 
środki ostrożności, aby zapobiec otrzymywaniu 
nieodpowiednich treści przez osoby niepełnoletnie. 

We reserve the right at our absolute discretion to limit 
access to Services that in its opinion exist primarily or 
entirely for the purpose of sharing material in breach of 
Intellectual Property Rights. 

We reserve the right to discontinue the Service if you 
are in breach of this provision.

LEGAL OBLIGATIONS 
By using the Service to reproduce, publish, display, 
transmit and distribute content, you are warranting that 
the content complies with this policy and authorizing us 
and our employees, agents and suppliers to reproduce, 
publish, display, transmit and distribute such content 
as necessary for us to deliver the content in a timely 
manner when required through legal processes.
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Zastrzegamy sobie prawo (ale nie jesteśmy 
zobowiązani) do odmowy zamieszczenia lub usunięcia 
jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub 
w części, które uznamy za obraźliwe, nieprzyzwoite lub 
w inny sposób nieodpowiednie, niezależnie od tego, 
czy takie materiały lub ich rozpowszechnianie jest 
niezgodne z prawem. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUAL-
NEJ 
Usługa nie może być wykorzystywana do uzyskiwania 
dostępu, hostowania, udostępniania, kopiowania 
lub rozpowszechniania materiałów niezgodnych z 
prawem w jakikolwiek sposób, a w szczególności, bez 
uszczerbku dla ich ogólnego charakteru, materiałów, 
które są chronione prawami autorskimi, znakami 
towarowymi, zarejestrowanymi wzorami przemysłowymi 
lub innymi uznanymi prawami własności intelektualnej, 
bez wyraźnej zgody właściciela takich praw, w 
szczególności za pomocą jakichkolwiek środków, ale 
bez uszczerbku dla ich ogólnego charakteru, w drodze 
wymiany plików między użytkownikami (peer-to-peer). 

My, jako dostawcy Usługi, nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne czyny 
popełnione przez użytkownika podczas łączenia się 
z Usługą. Wszelkie wykroczenia przeciwko prawom, 
o których mowa powyżej, mogą być dochodzone 
wyłącznie od użytkownika, a nie od nas czy też 
zarządcy lokalu. Użytkownik wyraża zgodę na całkowite 
zwolnienie nas z wszelkiej odpowiedzialności z tego 
tytułu. 

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia według 
własnego uznania dostępu do Usług, które w naszej 
opinii istnieją przede wszystkim lub całkowicie w 
celu udostępniania materiałów z naruszeniem praw 
własności intelektualnej. 

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia 
Usługi w przypadku naruszenia tego przepisu.

OBOWIĄZKI PRAWNE 
Korzystając z Usługi w celu powielania, publikowania, 
wyświetlania, przesyłania i rozpowszechniania treści, 
użytkownik gwarantuje, że treść jest zgodna z niniejszą 
polityką i upoważnia nas oraz naszych pracowników, 
agentów i dostawców do powielania, publikowania, 
wyświetlania, przesyłania i rozpowszechniania takich 
treści, które są nam niezbędne do terminowego 
dostarczania treści, gdy jest to wymagane w ramach 
procesów prawnych.
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