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WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
Witamy Cię w portalu internetowym 4-INDUSTRY www.4-construction.com oraz na pozostałych stronach
internetowych firmy 4-INDUSTRY s.r.o. (zwana dalej
„Operator”). Nasze usługi świadczone są na podstawie
następujących Warunków Świadczenia Usług, które mogą
zostać bez zawiadomienia aktualizowane. Aktualną wersję
Warunków Świadczenia Usług możesz zobaczyć na stronie www.4-industry.com/documents/4INDUSTRY_TOS_
PL.pdf.
Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej
wyrażasz zgodę z następującymi Warunkami Świadczenia Usług:
1.Zgadzasz się, iż nie będziesz wykorzystywał naszych
usług do:
a) Nagrywania, upowszechniania, emailowania,
przenoszenia jakichkolwiek informacji lub publikowania
informacji nielegalnych, szkodliwych, zastraszających,
zniesławiających, naprzykrzających się, niehonorowych,
oszczerczych, wulgarnych, obscenicznych, atakujących
na prywatność innych, nienawistnych, rasowo, etnicznie
i w inny sposób spornych, szkodliwych względem mniejszości, naprzykrzających się innym i/lub zbierania
i zachowywania danych osobistych innych użytkowników
w połączeniu z zakazanymi i/lub nielegalnymi działaniami.
b) Namawiania, hostingu, nieprawdziwego udzielania informacji lub innego fałszowania Twojej identyfikacji;
fałszowania danych lub innej manipulacji identyfikacji w powiązaniu z udawaniem pochodzenia jakiejkolwiek zawartości
dostępnej poprzez usługę; nagrywania, upowszechniania,
emailowania, przenoszenia lub udostępniania jakichkolwiek
informacji, których szerzenie jest niedopuszczalne prawnie,
na podstawie umownych lub zaufanych związków (naprzykład wewnętrzne informacje, prywatne i zaufane informacje uzyskane poprzez stosunek pracownik-pracodawca
lub informacje, jakich można udzielać tylko za pozwoleniem); nagrywania, upowszechniania, emailowania, przenoszenia lub publikowania jakiejkolwiek zawartości, która
nie dochowuje wierności patentowi, znakowi handlowemu,
tajemnicy handlowej, prawom autorskim lub innym prawom
własnościowym pozostałych uczestników.
c) Nagrywania, emailowania, przenoszenia lub upowszechniania jakiejkolwiek niepożądanej reklamy, „junkmail”, „Spam”, listów łańcuchowych, piramidalnych struktur
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handlowych i innych form naprowadzania, wgrywania, upowszechniania, emailowania, przenoszenia i udostępniania
materiałów, które zawierają wirusy softwerowe i pozostałe
kody komputerowe, pliki lub programy wytworzone do przerwania, zniszczenia lub ograniczenia działania komputerowego softwaru, hardweru, urządzeń telekomunikacyjnych;
ingerują do lub naruszają świadczenie usług, serwerów,
sieci połączonych z świadczeniem usług, lub łamią żądania, procedury i zasady sieci połączonych z świadczeniem
usług; umyślnie lub nieumyślnie łamią lokalne, państwowe
lub międzynarodowe prawo.
2. Informacje dotyczące rejestracji
Poprzez korzystanie z usług deklarujesz, iż spełniasz
wszelkie warunki prawne potrzebne do zawierania kontraktów i nie jesteś osobą prawnie ubezwłasnowolnioną.
Zgadzasz się również, iż będziesz:
a) podawać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompleksowe informacje, które są wymagane w kwestionariuszu
registracyjnym, b) utrzymywać i natychmiast aktualizować dane registracyjne tak, by były prawdziwe, dokładne,
aktualne i kompleksowe. Przy podawaniu nieprawdziwych,
niedokładnych, nieaktualnych i niekompletnych informacji,
lub w wypadku, że Operator ma powody przypuszczać,
że informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne
i niekompletne, Operator ma prawo zatrzymać lub
zlikwidować Twoje konto i odrzucić wszelkie obecne lub
przyszłe korzystania z usługi (lub jej części).
3. Nieudzielenie zgody na używanie danych na niniejszej stronie
Żaden użytkownik tej strony nie może wykorzystywać
danych dostępnych na stronie do wytwarzania drukowanych, elektronicznych produktów lub informacji do sprzedaży, wytwarzania poczty masowej lub w inny sposób konkurowania produktom i usługom Operatora. Zgadzasz się,
że nie będziesz odtwarzać, reprodukować, duplikować,
kopiować, sprzedawać, handlować lub komercyjnie wykorzystywać jakąkolwiek część usług (włącznie z Twoim ID),
korzystanie z usług lub dostęp do usług. Wszelkie usługi są nieprzenośne, tylko do wykorzystania osobistego.
W wypadku, że nasze www strony lub ich część są wykorzystywane do celów uważanych przez Operatora za nieodpowiednie, może Operator Ci odmówić dostępu do stron
a także podjąć inne działania prawne.
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4. Konto, hasło i bezpieczeństwo
Po zakończeniu rejestracji uzyskasz hasło. Za poufne
dysponowanie hasłem i za wszelkie działania, które urzeczywistnią się pod Twoim hasłem lub kontem jesteś w pełni odpowiedzialny. Zgadzasz się z tym, że: a) natychmiast
zawiadomisz Operatora o nieuprawnionym korzystaniu z
Twojego hasła, konta lub o innym naruszeniu bezpieczeństwa, b) na końcu każdej sesji upewnisz się, że rzetelnie
wylogowałeś się ze swojego konta.
Operator nie może być i nie będzie odpowiedzialny za
jakąkolwiek stratę lub poszkodowanie wynikające z niedotrzymania uzgodnień z niniejszego punktu.
5. Zakończenie
Zgadzasz się, że Operator może w pewnych okolicznościach i bez poprzedniego ostrzeżenia natychmiastowo
zakończyć Twoje konto i dostęp do usługi. Powodem do takiego wykluczenia może być np. a) naruszenie lub niedotrzymanie Warunków Świadczenia Usług lub innych integrowanych umów i dyrektyw, b) nakazy prawne lub zalecenia
urzędów państwowych, c) żądanie własne (samoeliminacja), d) przerwanie lub znacząca zmiana w udzielaniu usługi (lub jej części), e) nieoczekiwane techniczne i ochronne problemy i ich konsekwencje, f) długi okres bierności,
g) Twoje połączenie z oszukańczymi i nielegalnymi działaniami, h) niepłacenie zaległych opłat w związku z świadczeniem usług.
Zakończenie Twojego 4-INDUSTRY konta obejmuje: a)
odmowę dostępu do wszelkich ofert, do korzystania z których użytkownik musi być zarejestrowany b) zkasowanie
Twojego hasła i wszelkich związanych z tym informacji, plików i zawartości w połączeniu z Twoim kontem (lub jego
częścią), c) zablokowanie dalszego korzystania z usług.
Zgadzasz się także, że wszelkie zakończenia zostaną
wykonane dyskretnie przez Operatora i że Operator nie będzie odpowiedzialny przed Tobą ani przed trzecimi osobami
za zakończenie Twojego konta lub dostępu do usługi.
6. Zmiany w udzielaniu usługi
Operator zastrzega sobie wszelkie prawa kiedykolwiek
modyfikować lub zerwać tymczasowo lub na stałe świadczenie usługi (lub jej części) z lub bez ostrzeżenia. Wyrażasz zgodę, iż Operator nie będzie odpowiedzialny przed
Tobą ani przed trzecimi osobami za modyfikację, zerwanie
lub zakończenie świadczenia usługi.
7. Informacje i dane na niniejszej stronie
Wbrew temu, iż staramy się zapewnić kompleksyjność
oraz ścisłość informacji i danych znajdujących się na stronie, zgadzasz się z tym, iż leży w Twoim interesie sprawdzić informacje i dane, które wykorzystasz i Operator nie
będzie odpowiedzialny za żadne pomyłki i błędy. W ramach
niniejszej strony nie sprawdzamy i nie stwierdzamy jakości
produktów, usług czy dostawcy. Zrzekamy się jakiejkolwiek
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odpowiedzialności, która może nastąpić w związku z informacjami prezentowanymi na niniejszej stronie.
Nasza strona lub trzecia strona oferują odnośniki do innych stron lub źródeł. Ponieważ Operator nie posiada kontroli nad tymi stronami i źródłami, akceptujesz i zgadzasz
się, iż Operator nie jest odpowiedzialny za dostępność takich linków zewnętrznych lub źródeł, nie gwarantuje i nie
jest odpowiedzialny za zawartość, reklamę produktów lub
inne materiały dostępne z tych stron lub źródeł. Dalej akceptujesz i zgadzasz się, że Operator nie będzie odpowiedzialny, bezpośrednio lub pośrednio, za spowodowaną
szkodę, za zniszczenie lub stratę spowodowaną w połączeniu z zawartością, towarem i usługami dostępnymi przez
owe www strony i źródła.
Twoja korespondencja, rokowania handlowe lub uczestnictwo w reklamie znalezionej za pośrednictwem naszej
strony internetowej, włącznie z płaceniem i dostawą towaru, usług i innych okoliczności, warunków, gwarancji
lub zarzutów połączonych z takim działaniem, są wyłącznie pomiędzy Tobą a osobą zamawiającą. Zgadzasz się,
iż Operator nie będzie odpowiedzialny za straty, szkody i
inne konsekwencje wynikające z takich działań lub w wyniku obecności takiej reklamy na naszej stronie.
8. Prawa majątkowe Operatora
Akceptujesz i zgadzasz się, iż niniejsze strony internetowe i jakikolwiek potrzebny kod użyty w połączeniu z usługą, łącznie z prawami bazy danych, zawierają prywatne i
poufne informacje, które są naszym majątkiem intelektualnym i są chronione przez prawo. Dalej akceptujesz i zgadzasz się, że zawartość reklamy sponsorów lub informacje
przedstawiane przez świadczenie usługi lub osoby anonsujące są chronione przez prawa autorskie, znaki handlowe, znaki serwisyjne, patenty i przez pozostałe prawa majątkowe i ustawy.
Z wyjątkiem wyraźnej zgody Operatora, zgadzasz się, iż
nie będziesz modyfikował, wynajmował, pożyczał, dystrybuował, kopiował lub wytwarzał pochodną pracę lub świadczenie usług na podstawie naszej strony internetowej jako
całości lub jej części; starał się uzyskać źródło kodu, sprzedał, przelewał, wypożyczać sposób zabezpieczenia lub w
inny sposób obchodzić prawa w kodzie. Zgadzasz się, że
nie będziesz w żaden sposób modyfikować kodu, jak również nie będziesz używał modyfikowanych wersji, łącznie
z nieautoryzowanymi wejściami do usługi. Zgadzasz się,
że nie będziesz korzystać z usług w inny sposób niż poprzez interface udzielany przez Operatora w celu dostępu
do usług.
Użytkownik uświadamia sobie, iż wszelkie dane rejestracyjne, jak również dalsze podane dane i informacje
będą wpisane do bazy danych z prawem własności Operatora.
W całym zakresie świadczenia usług, udzielasz Operatorowi prawa do wykorzystania jednej lub kilku marek włas-
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nościowych włącznie ze znakami handlowymi, bezpłatnie,
niewyłącznie i bez ograniczeń terytorialnych
9. Wyrzeczenie sie gwarancji
Uznajesz i zgadzasz się, iż korzystanie z usługi jest wyłącznie na Twoją odpowiedzialność. Operator odrzeka się
od wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednich i wtórnych, włącznie z gwarancjami sprzedajności, odpowiedniości do pewnego celu i bezawaryjności.
Operator i jego filie, pracownicy i partnerzy niezapewniają, iż: a) usługa spełni Twoje oczekiwanie, b) usługa będzie bez przerwania, dokładna, bezpieczna i bezawaryjna,
c) wyniki uzyskane poprzez korzystanie z usługi będą aktualne i niezawodne, d) jakość produktów, usług, informacji
i pozostałych materiałów uzyskanych poprzez usługę spełnią Twoje oczekiwania, e) błędy w programie będą zostaną naprawione.
Materiały pobrane ze strony lub w inny sposób uzyskane w czasie korzystania z usług są uzyskane na Twoją
odpowiedzialność i tylko Ty będziesz odpowiedzialny za
ewentualne przez nich spowodowane szkody w Twoim systemie komputerowym lub utratę danych spowodowaną
pobraniem takich materiałów.
Żadna rada ani informacja, pisemna lub ustna, uzyskana z usług udzielanych przez Operatora, nie oznacza gwarancji, z wyjątkiem jasno określonych gwarancji w Warunkach Świadczenia Usług.
10. Ograniczenie odpowiedzialności
Operator i jego filie, pracownicy i partnerzy nie są odpowiedzialni za ewentualne bezpośrednie, pośrednie ani
żadne inne szkody, włącznie ze szkodami za stracony
zysk, uszkodzenie prestiżu firmy, reputacji, użytku, danych
lub innych strat niematerialnych (również w wypadku, że
Operator był ostrzeżony przed możliwością powstania takich szkód), wynikających z: a) korzystania z usług lub ich
niedostępności; b) kosztów uzyskania towarów i usług w
związku z informacjami lub usługami uzyskanymi poprzez
świadczenie usług Operatora; c) nieuprawnionego wejścia
lub zmiany danych; d) działalności lub eksploatacji stron
trzecich przy świadczeniu usług; e) nieoczekiwanych zdarzeń np: awarii prądu elektrycznego, linii telefonicznych,
połączeń sieciowych spowodowanych trzecimi stronami,
rozruchami, strajkami, wojnami, rządowymi lub wojskowymi powodami, embargo, wandalizmem i teroryzmem,
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epidemiami, powodziami, trzęsieniami ziemi, ogniem i pozostałymi katastrofami przyrodniczymi; f) złamaniem informacyjno-technologicznych systemów, telekomunikacji i/lub
wyposażenia komputerowego Operatora; g) jakiegokolwiek
innego powodu związanego z świadczeniem usług.
Świadczenie usług przez niniejszy portal służy tylko do
celów informacyjnych. Operator i jego dostawcy licencji nie
będą odpowiedzialni za prawidłowość, użyteczność, dostępność lub jakiekolwiek inne informacje dostępne przez
świadczenie usług i nie będą odpowiedzialni za handlowe
i inwestycyjne decyzje opartych na tych informacjach.
11. Informacje ogólne
W ramach całej umowy: Warunki Świadczenia Usług
stanowią całkowitą umowę pomiędzy Tobą i Operatorem i
kierują twoim korzystaniem z usług, zastępują umowy priorytetowe pomiędzy Tobą a Operatorem w związku z korzystaniem z usług. Dodatkowe warunki i wymagania mogą
pojawić się w czasie użycia lub kupna pewnych innych
usług Operatora, przyłączonych usług, zawartości stron
trzecich lub softwaru stron trzecich.
Wybór praw i sądu: Warunki Świadczenia Usług i związek pomiędzy Tobą a Operatorem kierować się będą prawami Słowackiej Republiki. Ty i Operator zgadzacie się deklarować osobistą i wyłączną przynależność sądownictwu
Słowackiej Republiki w Bratysławie.
Zrzeczenie się warunków: Niepowodzenie Operatora
w zastosowaniu i wymuszaniu prawa lub postanowienia z
Warunków Świadczenia Usług nie oznacza wyrzeczenia się
tych praw i postanowień. Jeżeli jakakolwiek część Warunków Świadczenia Usług uznana zostanie przez sąd kompetencyjnej jurysdykcji jako nieważna, uczestniczące strony pomimo tego zgadzają się, iż sąd powinien wziąć pod
uwagę zamiar uczestniczących stron jak opisano w postanowieniach a pozostałe postanowienia Warunków Świadczenia Usług nadal posiadają pełną moc i skuteczność.
Nazwy poszczególnych rozdziałów w Warunkach Świadczenia Usług są tylko informacyjne i nie mają prawnego ani
obowiązującego charakteru.
12. Naruszenie
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych naruszeń Warunków Świadczenia Usług za pośrednictwem formularza na
stronie www.4-construction.com/contactus.
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