Warunki korzystania
Informujemy, że stroną internetową www.havasmedia.com („strona”) zarządza Havas Media Group
Spain, S.A.U. (zwana dalej „HMGS”, „my”, „nas” lub „nasz”), o numerze identyfikacji podatkowej
(„CIF”) A-78.809.662, wpisana do rejestru handlowego w Barcelonie, tom 37.673, folder 220, strona
B-221.687, z siedzibą w Barcelonie, Avda Diagonal, 575, Edificio L'Illa. System HMGS jest częścią
Confianza On-line. Więcej informacji na temat HMGS można uzyskać w zakładkach „Kim jesteśmy” i
„Co robimy” na Stronie internetowej lub wysyłając e-mail na adres: privacy@havasmedia.com.
„Użytkownik” oznacza użytkownika naszej Strony internetowej.

Określiliśmy warunki, na jakich zapewniamy Użytkownikowi dostęp do naszej Strony internetowej.

Obejmują one kwestie regulujące korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej (w tym
prawa do zamieszczania łączy do niej) na niniejszych Warunkach („Warunki korzystania”);
•
•

korzystanie przez nas z plików cookie na Stronie internetowej (patrz oddzielna „Polityka
dotycząca plików cookie”);
sposób, w jaki będziemy wykorzystywać i chronić informacje o Użytkowniku (patrz „Polityka
prywatności”).

Łącznie dokumenty te zwane są „Regulaminem”.

Korzystanie ze Strony internetowej
Dostęp do Strony internetowej i korzystanie z niej oznaczają pełną akceptację Regulaminu i
zobowiązanie się do jego pełnego przestrzegania.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej należy zapoznać się z całością Regulaminu.
Należy również zapisać lub wydrukować kopię Regulaminu do wykorzystania w przyszłości. Trzeba
jednak pamiętać, że możemy zmieniać Regulamin w dowolnym czasie, dlatego zalecamy zapoznanie
się z nim za każdym razem, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej. Zmieniony
Regulamin będzie dostępny na Stronie internetowej. Uznaje się, że Użytkownik zaakceptował
wszelkie zmiany Regulaminu po powiadomieniu go o nich na stronie głównej, a Użytkownik nadal
korzysta ze Strony internetowej.

Użytkownikowi nie wolno używać ani doprowadzać do używania przez inne osoby
zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pobierania treści lub danych z naszej Strony
internetowej w celach komercyjnych.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Regulaminem, nie powinien korzystać ze Strony internetowej.

Dostęp do Strony internetowej jest dozwolony czasowo. Regularnie uaktualniamy Stronę
internetową i możemy w każdej chwili zmienić jej treść bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do
wycofania, zmiany lub zawieszenia usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich niezbędnych ustaleń w celu uzyskania
dostępu do tej Strony internetowej. Gwarantuje również, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do
Strony za pośrednictwem połączenia internetowego Użytkownika znają Regulamin.

Należy pamiętać, że korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe wtedy, kiedy komputer lub
urządzenie przenośne spełnia minimalne standardy specyfikacji technicznej i wymogi zawiadomienia
o zgodności. Zaleca się sprawdzenie tej specyfikacji, aby upewnić się, czy komputer lub urządzenie
przenośne jest kompatybilne z naszymi produktami i usługami. Nie ponosimy odpowiedzialności za
jakiekolwiek awarie powstałe na Stronie wynikające z niezgodności (w tym m.in. związane z
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania i pamięci obowiązującymi w danym
czasie).

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony internetowej w celach niezgodnych z prawem
oraz nie podejmować żadnych działań mogących zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom HMGS
lub osób trzecich. Zobowiązuje się również do niepodejmowania żadnych działań w celu uszkodzenia,
wyłączenia lub przeciążenia Strony internetowej lub utrudnienia w jakikolwiek sposób jej normalnego
użytkowania i działania.

Informujemy, że w przypadku naruszenia Regulaminu, Polityki prywatności lub Polityki dotyczącej
plików cookie zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub odebrania dostępu
Użytkownikowi do Strony internetowej, podejmując wszelkie niezbędne środki techniczne.

Poleganie na zamieszczonych informacjach
Materiały zamieszczone na naszej Stronie internetowej nie mają na celu doradzania i nie powinny być
traktowane jako porady. W związku z tym wykluczamy naszą odpowiedzialność za poleganie na
takich informacjach w najszerszym zakresie dopuszczalnym miejscowymi przepisami.

Własność intelektualna i przemysłowa
Wszystkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do wszelkich informacji, obrazów, naszego
logo, znaków usługowych, nazw handlowych, znaków towarowych i innych treści wyświetlanych na
Stronie internetowej („Materiały”) należą do HMGS lub są licencjonowane przez naszych
licencjodawców, a korzystanie z nich i ze Strony internetowej podlega następującym ograniczeniom:

•

Użytkownik może uzyskać dostęp do Strony internetowej i Materiałów, przeglądać je i
wydrukować jedną kopię niniejszej Strony i wszystkich Materiałów ściśle zgodnie z

Regulaminem. W związku z tym Użytkownik może przeglądać, drukować, wykorzystywać i
cytować zawartość Strony internetowej oraz Materiały wyłącznie do własnego, osobistego,
niekomercyjnego użytku.

Korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika nie oznacza przeniesienia jakichkolwiek praw
własności intelektualnej lub przemysłowej do Strony internetowej lub Materiałów. W takim zakresie,
zgodnie z niniejszym Regulaminem, Użytkownikowi wyraźnie zabrania się, z wyjątkiem przypadków,
w których jest to dozwolone prawem lub w których HMGS udzieliła uprzedniej zgody:

•
•
•

usuwania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności
intelektualnej zawartych w Materiałach;
wykorzystywania Materiałów ze Strony internetowej w sposób, który może naruszać prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności nasze lub osób trzecich;
powielania, modyfikowania, publicznego wyświetlania lub odtwarzania, wykonywania, ,
nadawania, publicznego udostępniania osobom trzecim lub jakiegokolwiek innego
rozpowszechniania wśród osób trzecich lub też wykorzystywania tej Strony internetowej lub
Materiałów w jakimkolwiek celu komercyjnym bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Łącza do naszej Strony internetowej
Użytkownik może zamieszczać łącza do dowolnych podstron Strony internetowej w celach
niekomercyjnych, pod warunkiem, że czyni to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nieszkodzący
naszej reputacji ani nie wykorzystujący jej. Aby uniknąć wątpliwości, Strona zawierająca łącze nie
może zawierać żadnych materiałów dla dorosłych lub nielegalnych ani żadnych materiałów
obraźliwych, nękających lub w inny sposób niedopuszczalnych. Na Stronie zawierającej łącze nie
mogą być składane fałszywe, niedokładne lub nieprawidłowe oświadczenia dotyczące Strony
internetowej lub HMGS („Strona zawierająca łącze”).

Użytkownik nie może umieszczać łącza do naszej Strony internetowej w sposób sugerujący
jakąkolwiek formę skojarzenia, zatwierdzenia lub aprobaty z naszej strony, jeśli taka nie istnieje. Nie
wolno usuwać lub zasłaniać poprzez kadrowanie lub w inny sposób reklam, informacji o prawach
autorskich lub innych informacji publikowanych na Stronie internetowej. Nie wolno kadrować Strony
internetowej na innych witrynach.

Jeżeli HMGS zatwierdzi łącze, zostanie ono utworzone na poniższych warunkach:
•
•

•

łącze może prowadzić tylko do strony głównej Strony internetowej;
w żadnym wypadku zezwolenie udzielone przez HMGS nie oznacza, że HMGS: (i) sponsoruje,
wspiera, weryfikuje lub nadzoruje treści lub usługi świadczone za pośrednictwem Strony
zawierającej łącze; lub (ii) ponosi odpowiedzialność za treści na Stronie zawierającej łącze;
Strona zawierająca łącze musi być w pełni zgodna z prawem i nigdy nie może zawierać treści
własnych lub osób trzecich, które: (i) są niezgodne z prawem, szkodliwe lub naruszają etykę i
dobre obyczaje (pornografia, brutalne, rasistowskie treści itp.); (ii) wprowadzają Użytkownika
w błąd lub mogą wprowadzić go w błąd co do tego, że HMGS popiera, podtrzymuje,
wykonuje lub w jakikolwiek inny sposób wspiera idee, oświadczenia lub wyrażenia nadawcy,

zgodne lub niezgodne z prawem; oraz (iii) są niewłaściwe lub nieistotne dla działalności
HMGS.
Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na umieszczanie łącza w dowolnym momencie i bez
uprzedzenia. W każdym przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych warunków HMGS
podejmie natychmiastowe działania w celu dezaktywacji łącza bez uprzedzenia.

Prywatność, dane osobowe i pliki cookie
Prywatność danych osobowych Użytkownika jest dla nas ważna. Możemy zbierać informacje
dotyczące Użytkownika poprzez formularze zawarte na Stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie
się z naszą Polityką prywatności lub szczegółowymi informacjami na temat sposobu przetwarzania
danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce
dotyczącej plików cookie.

Strony Zewnętrzne
Nasza Strona internetowa lub Materiały mogą zawierać linki do Stron zewnętrznych, na przykład
Facebook, LinkedIn, Twitter i YouTube („Strony zewnętrzne”). W przypadkach, w których na Stronie
internetowej znajdują się Strony zewnętrzne, HMGS działa jako dostawca usług pośrednictwa w
rozumieniu art. 17 hiszpańskiej Ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 roku o społeczeństwie
informacyjnym i usługach handlu elektronicznego („LSSI”). Zgodnie z przepisami LSSI HMGS nie
ponosi odpowiedzialności za usługi i treści udostępniane za pośrednictwem Stron zewnętrznych,
chyba że posiadał rzeczywistą wiedzę o niezgodności z prawem i nie dezaktywował łącza z
zachowaniem należytej staranności.

W żadnym wypadku istnienie Stron zewnętrznych nie oznacza rekomendacji, promocji, identyfikacji
lub zgodności HMGS w odniesieniu do oświadczeń, treści lub usług świadczonych za pośrednictwem
tych Stron. HMGS nie ponosi odpowiedzialności za treść Stron zewnętrznych ani za warunki
korzystania lub politykę ich prywatności, jedynie Użytkownik jest odpowiedzialny za ich weryfikację i
akceptację za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do nich i z nich korzysta. W związku z tym:

•

Przeglądanie i interakcja Użytkownika na innych stronach internetowych, w tym na Stronach
zewnętrznych, podlega zasadom i politykom tych Stron, w tym dotyczących prywatności.
Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami i politykami przed podjęciem dalszych kroków.

•

Użytkownik, który zdecyduje się odwiedzić Stronę zewnętrzną, czyni to na własne ryzyko. Nie
ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność i opinie wyrażane na takich stronach
internetowych. Łącza nie oznaczają, że jesteśmy powiązani lub nasza Strona internetowa jest
powiązana z takimi stronami.

•

Umieszczenie łącza na naszej Stronie internetowej lub w naszych kontaktach z
Użytkownikiem nie oznacza, że popieramy (lub że nasze podmioty dominujące, zależne lub
stowarzyszone popierają lub jakikolwiek klient któregokolwiek z powyższych popiera) takiej
strony internetowej. Użytkownik, który zdecyduje się uzyskać dostęp do połączonych Stron
zewnętrznych, czyni to na własne ryzyko.

•

Prosimy pamiętać, że w przypadku korzystania z łącza w celu przejścia z naszej Strony
internetowej do innej strony internetowej niniejszy Regulamin, w tym nasza Polityka
prywatności i dotycząca plików cookie, przestają obowiązywać i należy zapoznać się z
warunkami zawartymi na tych Stronach zewnętrznych.

Informacje na Stronie internetowej
W przypadku gdy Użytkownik lub inny użytkownik Internetu wie, że jakiekolwiek informacje lub treści
zamieszczone na Stronie lub dostarczone za jej pośrednictwem są niezgodne z prawem, naruszają
prawa osób trzecich, Regulamin lub w jakikolwiek inny sposób są szkodliwe lub sprzeczne z zasadami
etyki bądź zwyczajową praktyką, może skontaktować się z HMGS, pisząc na adres e-mail:
privacy.pl@havasmedia.com lub: Havas Media Group ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
zamieszczając w wiadomości:

•
•
•

dane osobowe strony zgłaszającej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty
elektronicznej;
opis faktów wskazujących na to, że treść lub informacje są niezgodne z prawem lub
nieprawidłowe, oraz dokładny adres, pod którym są one dostępne;
w przypadku naruszenia praw osób trzecich, takich jak prawa autorskiego, praw własności
przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, należy podać dane właściciela
naruszonego prawa, jeżeli jest to osoba inna niż strona zgłaszająca. Należy również
przedłożyć dokument potwierdzający własność naruszonych praw oraz, w stosownych
przypadkach, pełnomocnictwo do działania w imieniu uprawnionego, w przypadku gdy
posiadaczem jest osoba inna niż strona zgłaszająca.

Otrzymanie przez HMGS wyżej wymienionego zawiadomienia nigdy nie oznacza, zgodnie z
przepisami LSSI, posiadania faktycznej wiedzy na temat działań lub treści określonych przez stronę
zgłaszającą, o ile nie jest to oczywiste. W każdym przypadku HMGS zachowuje prawo do zawieszenia
lub usunięcia treści, które nawet jeśli nie są niezgodne z prawem, naruszają zasady określone w
Regulaminie, uwzględniając w każdym przypadku przedmiotowe dobra prawne.

W związku z powyższym, jeśli Użytkownik uzna, że Strony internetowe HMGS zawierają treści
niezgodne z prawem, szkodliwe, oczerniające, agresywne lub nieodpowiednie, może o tym
powiadomić HMGS, pisząc na adres e-mail: privacy.pl@havasmedia.com. Takie powiadomienie nie
oznacza jednak w żadnym wypadku zobowiązania HMGS do usunięcia danego łącza ani nie musi
oznaczać rzeczywistej wiedzy HMGS o niezgodności z prawem treści Strony zewnętrznej.

Nasza odpowiedzialność
W najszerszym dozwolonym prawem zakresie wyłączamy wszelkie gwarancje, zasady, warunki i
oświadczenia, które w przeciwnym razie mogłyby być dorozumiane przez prawo w odniesieniu do
Strony internetowej. W szczególności nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że Strona internetowa
będzie wolna od błędów, wirusów lub innych szkodliwych elementów, ani że wady zostaną
naprawione. Należy przedsięwziąć własne środki ostrożności w tym zakresie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za nieutrzymanie Strony internetowej.

Nie ponosimy odpowiedzialności, zgodnie z niniejszym Regulaminem, za jakiekolwiek szkody
pośrednie, szczególne, przypadkowe lub następcze bądź inne, nawet jeśli poinformowano o
możliwości ich wystąpienia.

Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy typograficzne. Nie gwarantujemy dokładności ani
kompletności Materiałów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane działaniami lub zaniechaniami
Użytkownika w oparciu o Materiały dostępne na tej Stronie internetowej. Żadne z postanowień
niniejszego Regulaminu nie narusza jednak praw ustawowych Użytkownika ani nie wyłącza naszej
odpowiedzialności za: (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania; (ii) umyślne
wprowadzenie w błąd; lub (iii) wszelkie inne czynniki, które nie mogą być przez nas wykluczone lub
ograniczone na mocy obowiązującego prawa.

Zgodność z prawem i prawo właściwe
Dostęp do i korzystanie ze Strony internetowej oznacza również pełną akceptację niniejszej sekcji
(„Zgodność z prawem i prawo właściwe”), dlatego należy ją uważnie przeczytać za każdym razem, gdy
Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.

Niniejszy Regulamin podlega prawu hiszpańskiemu, a wszelkie sprawy lub spory z nimi związane
podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Madrycie (Hiszpania).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w sposób wyraźny i bez zastrzeżeń, że będzie uzyskiwał dostęp
do Strony internetowej i korzystał z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz że jest
odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi miejscowymi przepisami dotyczącymi korzystania ze
Strony internetowej lub w inny sposób z nią związanymi. W związku z tym Użytkownik zobowiązuje
się nie korzystać ze Strony internetowej w nieuczciwych celach, nie szkodzić wizerunkowi, interesom
lub prawom HMGS lub osób trzecich poprzez swoje postępowanie. Ponadto Użytkownik zobowiązuje
się nie podejmować żadnych działań zmierzających do uszkodzenia, uczynienia bezużyteczną lub

przeciążenia Strony bądź, w jakikolwiek sposób, do utrudnienia jej normalnego użytkowania i
działania. W zakresie, w jakim Strona internetowa lub jakiekolwiek działania przez nią dokonywane
mogłyby naruszać prawo innej jurysdykcji niż hiszpańska, Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do
Strony internetowej, korzystać z niej ani podejmować prób wykonywania takich działań
naruszających prawo, a niniejsze postanowienie jest nadrzędne w stosunku do wszystkich innych
postanowień tego Regulaminu.

W związku z tym Użytkownika informuje się, że w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub
innych szczególnych warunków zawartych na Stronie internetowej HMGS zachowuje prawo do
ograniczenia, zawieszenia lub odebrania mu dostępu do Strony internetowej, podejmując niezbędne
środki techniczne. Ponadto HMGS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia takich środków w
przypadku, gdy ma uzasadnione podejrzenia, że Użytkownik narusza którykolwiek z warunków wyżej
wymienionych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu zostaje on
usunięty lub zastąpiony nowym. Stwierdzenie nieważności nie ma wpływu na pozostałe
postanowienia Regulaminu.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących materiałów pojawiających się na
naszej Stronie internetowej lub pytań dotyczących korzystania ze Strony internetowej lub niniejszego
Regulaminu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: privacy.pl@havasmedia.com

W przypadku jakichkolwiek sugestii dotyczących ulepszeń lub uzupełnień, które Użytkownik chciałby
zobaczyć na Stronie internetowej, prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
privacy.pl@havasmedia.com. Adres pocztowy do korespondencji: Havas Media Group ul. Marynarska
15, 02-674 Warszawa

