
 
 

PRAWA AUTORSKIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

 

Prawa autorskie 
Wszelkie prawa autorskie do zawartości witryny internetowej www.myspitsbergen.com są w całości zastrzeżone na 
rzecz Ludzie Morza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na 
jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Ludzie Morza sp. z o.o. jest zabronione poza wyjątkami 
opisanym poniżej. Użytkownik witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na 
dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych 
stron dla swojego prywatnego użytku. 

Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie 
materiałów określonych jako "prasowe" jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji. 

 

Zastrzeżenia prawne 
Witryna www.myspitsbergen.com jest udostępniania na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami 
zawartymi w dokumencie Prawa autorskie. 

Witryna www.myspitsbergen.com jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje z serwera 
obsługującego. Właściciel witryny, Ludzie Morza sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, 
która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika. 

Witryny www.myspitsbergen.com nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Zabrania się 
używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do 
celów komercyjnych, a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej 
pisemnej zgody jej właściciela. 

Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach witryny www.myspitsbergen.com są chronione 
prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności 
intelektualnej. 

W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z niniejszej witryny, Ludzie Morza sp. z o.o. zastrzega 
sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym 
fakcie użytkownika. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań nie gwarantujemy, że informacje i ceny zawarte na 
naszych stronach są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. 

Ludzie Morza sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron 
wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron, nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas 
przeglądania stron witryny www.myspitsbergen.com. Dana oferta jest dostępna tylko wówczas, kiedy można ją 
zarezerwować poprzez stronę www.myspitsbergen.com w momencie jej przedstawienia na tej stronie. 

Treść " Praw autorskich” i „Zastrzeżeń prawnych" może ulec zmianie w każdej chwili, bez uprzedniego poinformowania 
użytkownika. 

 

men seaof .com


