
 

Witamy   na   stronie   WNET!  

Niniejszy  regulamin  określa  zasady  korzystania  ze  strony  internetowej  WNET,  znajdującej           
się   pod   adresem    https://new.w-net.eu  

Zakładamy,  że  odwiedzając  stronę  internetową,  wyrażasz  zgodę  na  poniższe  warunki.  Nie            
kontynuuj  korzystania  ze  strony  internetowej  WNET,  chyba  że  wyrażasz  zgodę  na  wszystkie             
warunki   określone   na   tej   stronie.  

Poniższa  terminologia  ma  zastosowanie  do  niniejszych  Warunków,  Polityki  prywatności  i           
plików  Cookie  Polisy,  a  także  wszelkich  innych  umów:  „Klient”,  “Subskrybent”,  “Ty”  i  “Twój”              
odnosi  się  do  Ciebie,  osoby,  która  wchodzi  na  tę  stronę  internetową  stroną.  “Firma”,              
“Operator  IP”,  “Nasz”  i  “My”  to  linki  do  WNET.  “Impreza”,  “Imprezy”  lub  “My”  dotyczą  Ciebie  i                 
nas   samych.  

Każde  użycie  powyższej  terminologii  w  liczbie  pojedynczej,  w  liczbie  mnogiej,  uważa  się  za              
wymienne.  

Ciasteczka  

Używamy  plików  cookie.  Uzyskując  dostęp  do  strony  internetowej  WNET,  użytkownik  wyraża            
zgodę   na   stosowanie   plików   cookie   zgodnie   z   Polityką   prywatności   firmy.  

Możesz   przeczytać   więcej   o   polityce   plików   cookie   na    https://w-net.eu/pl/cookies .  

 

Licencja  

O  ile  nie  zaznaczono  inaczej,  WNET  i  jej  licencjodawcy  są  właścicielami  wszystkich  praw              
własności   intelektualnej   do   wszystkich   materiałów   na   stronie   internetowej   WNET.  

Wszystkie  prawa  własności  intelektualnej  są  chronione  zgodnie  z  przepisami          
obowiązującego  ustawodawstwa  Ukrainy  w  dziedzinie  własności  intelektualnej.  Masz  prawo          
dostępu  do  tej  witryny  WNET  wyłącznie  do  użytku  osobistego,  z  ograniczeniami  określonymi             
w   niniejszych   Warunkach   i   obowiązującym   prawie   Ukrainy.  

Hiperłącze   do   naszej   witryny   WNET.  

Następujące  organizacje  mogą  linkować  do  naszej  witryny  bez  naszej  uprzedniej           
pisemnej   zgody:  

● agencje   rządowe;  
● wyszukiwarki;  
● organizacje   informacyjne.  

 

https://new.w-net.eu/
https://new.w-net.eu/pl/cookies


 
Organizacje  te  mogą  umieszczać  linki  do  naszej  strony  głównej,  publikacji  lub  innych             
informacji   o   witrynie   internetowej   WNET,   jeśli   linki:  

● w   żadnym   wypadku   nie   jest   zwodniczy;  
● nie   zawiera   informacji   o   fałszywym   sponsorowaniu.  

Możemy  rozpatrywać  i  zatwierdzać  inne  prośby  o  łącza  do  strony  internetowej  WNET             
od   następujących   typów   organizacji:  

● dobrze   znane   źródła   informacji   konsumenckich   i   /   lub   biznesowych;  
● stowarzyszenia   lub   inne   grupy   reprezentujące   organizacje   charytatywne;  
● dystrybutorzy   katalogów   online;  
● Portale   internetowe;  
● firmy   księgowe,   prawne   i   doradcze;  
● instytucje   edukacyjne.  

Zatwierdzimy   prośby   o   połączenie   od   tych   organizacji,   jeśli   zdecydujemy,   że:  

● link  nie  spowoduje,  że  będziemy  wyglądać  nieprzyjaźnie  dla  siebie  lub  naszych            
klientów;  

● organizacja   nie   ma   u   nas   negatywnych   danych;  
● link   znajduje   się   w   kontekście   ogólnych   informacji   o   zasobach.  

 

Jeśli  jesteś  jedną  z  organizacji  wymienionych  w  tej  sekcji  i  masz  interesujący  link  do  strony                
internetowej  WNET,  poinformuj  nas  o  tym,  wysyłając  wiadomość  e-mail  na  adres            
pr@wnet.ua.  Podaj  swoje  imię  i  nazwisko,  nazwę  firmy,  dane  kontaktowe,  a  także  adres              
URL  witryny,  listę  adresów  URL,  które  chcesz  połączyć  z  naszą  witryną,  oraz  listę  adresów               
URL,  adresy  w  naszej  witrynie,  do  których  chcesz  utworzyć  link.  Poczekaj  dwa  tygodnie  na               
odpowiedź.  

Zatwierdzone  organizacje  mogą  korzystać  z  hiperłączy  do  naszej  witryny  w           
następujący   sposób :  

● używając   naszej   nazwy   korporacyjnej;  
● wykorzystując  jakikolwiek  inny  opis  naszej  strony  internetowej  wyłącznie  w          

kontekście   i   formacie   treści   na   stronie   internetowej   WNET.  

W  przypadku  braku  umowy  licencyjnej  na  korzystanie  ze  znaku  towarowego  użycie  nazwy             
firmy,   jej   logo   lub   innych   ilustracji   jest   niedozwolone.  

 



 
 

Treść   odpowiedzialności  

Nie  ponosimy  odpowiedzialności  za  treści  w  witrynie  WNET,  które  pojawiają  się  w  Twojej              
witrynie.  Zgadzasz  się  na  chronienie  nas  przed  wszelkimi  roszczeniami  wynikającymi  z            
Twojej  witryny.  Żaden  link  nie  powinien  pojawiać  się  na  żadnej  stronie  internetowej,  która              
może  być  interpretowana  jako  fałszywa,  obsceniczna  lub  kryminalna,  lub  która  narusza,  lub             
promuje   naruszenie   jakichkolwiek   praw   Spółki,   lub   jakiejkolwiek   strony   trzeciej.  

Zabezpieczanie   praw  
Zastrzegamy  sobie  prawo  do  żądania  usunięcia  wszystkich  linków  lub  dowolnego  linku  do             
strony  WNET.  Zgadzasz  się  natychmiast  usunąć  wszystkie  linki  do  naszej  strony  na  żądanie.              
Zastrzegamy  sobie  również  prawo  do  zmiany  niniejszej  Polityki  prywatności  i  Polityki            
dotyczącej  plików  cookie  w  dowolnym  momencie.  Kontynuując  link  do  naszej  strony,            
zgadzasz   się   na   dotrzymanie   tych   warunków.  
 
 
Usuwanie   łączy   z   witryny   sieci   WNET  
 
Jeśli  znajdziesz  na  naszej  stronie  link,  który  z  jakiejkolwiek  przyczyny  jest  obraźliwy,  możesz              
w  każdej  chwili  powiadomić  nas  o  tym,  wysyłając  wiadomość  mailową  pod  adres             
biuro@w-net.eu .  Sprawdzimy  prośby  o  usunięcie,  ale  nie  musimy  bezpośrednio          
odpowiadać   na   Twoje   pytania.  
 
Nie  gwarantujemy  poprawności  informacji  na  tej  stronie,  nie  gwarantujemy  ich  kompletności  i             
/  lub  prawdziwości,  ani  nie  możemy  zagwarantować,  że  strona  pozostanie  dostępna  lub             
materiały   na   stronie   zostaną   zaktualizowane.  
 

 


