WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

TERMS OF USE OF THE WEBSITE

Wszelkie treści zawarte w niniejszej stronie internetowej (dalej:
„Strona”) są udostępniane osobie odwiedzającej stronę wyłącznie w
celach informacyjnych, do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile
wyraźnie nie postanowiono inaczej, wszystkie treści znajdujące się na
Stronie stanowią utwory chronione prawami autorskimi CP TRADE Sp.
z o.o., CPT Houston, Inc. oraz podmiotów powiązanych lub innych
podmiotów dostarczających treści do Strony i są chronione przez
amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. W przypadku
naruszenia zasad określonych w niniejszych Warunkach zastosowanie
będą miały przepisy obowiązujące w Houston, Stanie Teksas, USA, a
wszelkie spory powstałe na tym tle będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby CPT Houston, Inc.

All contents contained in this website (so called "Site") are available to
the person visiting the site for information purposes only, for private,
non-commercial use. Unless clearly stated otherwise, all contents
published on the Site are copyrighted works of CP TRADE Sp. z o.o.,
CPT Houston, Inc. and their affiliates or other entities that provide
content to the Site, and are protected by US and international copyright
laws. In case of violation of the principles set out in these Terms, will
apply the regulations in force in Houston, Texas, USA, and any
disputes arising over this it will be resolved by a court competent for the
CPT Houston, Inc.

Niniejsza Strona zawiera teksty, oprogramowanie, obrazy, aplikacje,
fotografie, grafiki, nagrania audio i wideo, interfejsy użytkownika,
interfejsy graficzne, logo, projekty, nazwy produktów, a także
specyfikacje techniczne opracowane w całości lub w części na
podstawie informacji i materiałów dostarczonych przez CP TRADE Sp.
z o.o., CPT Houston, Inc. i podmiotów powiązanych lub przez inne
źródła (dalej: „Treści”), które mogą być lub są chronione prawami
autorskimi, znakami towarowymi, patentami oraz innymi
obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie znaki towarowe, logo i
znaki usługowe wyświetlane na niniejszej Stronie stanowią
zarejestrowane bądź niezarejestrowane znaki towarowe CP TRADE
Sp. z o.o., CPT Houston, Inc. i podmiotów powiązanych oraz
podmiotów trzecich. Wszystkie powyższe znaki towarowe, logo i znaki
usługowe stanowią własność ich prawnych właścicieli. Żadna z Treści
dostępnych na niniejszej Stronie nie może być interpretowana jako
przyznająca osobie odwiedzającej jakiekolwiek licencje bądź prawa do
wykorzystania któregokolwiek ze znaków towarowych, logo bądź
znaków usługowych, a także jakichkolwiek treści bez uprzedniej
pisemnej zgody ich prawnych właścicieli.

This Site contains text contents, software, images, applications, photo
images, illustrations, audio and video recordings, user interfaces,
graphic interfaces, logos, designs, product names, as well as the
technical specifications determined in whole or in part based on the
information and materials provided by CP TRADE Sp. z o.o., CPT
Houston, Inc. and affiliates or by other sources (so called "Content")
that may be or are protected by copyrights, trademarks, patents and
other applicable law regulations. All trademarks, logos and service
marks displayed on this Site are either registered or unregistered
trademarks of CP TRADE Sp. z oo, CPT Houston, Inc. and affiliates
and third parties. All of these trademarks, logos and service marks are
the property of their respective owners. None of the Content available
on this Site should be construed as granting any visiting person for any
licenses or the right to use any such trademarks, logos or service
marks, and any contents without the prior written consent of their
respective owners.

W szczególności zabronione są działania mające na celu
wykorzystanie Treści w celu sprzecznym z zasadami współżycia
społecznego, niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawnymi, w
ramach złych intencji lub w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu
do informacji chronionych przez jakiekolwiek zabezpieczenia lub do
celów, które kolidują z innymi osobami odwiedzającymi Stronę i
przeszkadzają im w korzystaniu z niej, a także w celu uzyskania
dostępu do systemów, danych lub informacji, które nie mają, w intencji
CP TRADE Sp. z o.o. lub CPT Houston, Inc., być dostępne dla osoby
odwiedzającej Stronę, oraz w każdym innym zastosowaniu niż, dla
których niniejsza Strona została przeznaczona.

Specifically prohibited are activities aimed at exploiting the contents to
be contrary to the principles of social coexistence, incompatible with the
law regulations, within the framework of malicious intentions or in order
to gain unauthorized access to information protected by any security or
for the purposes that interfere with other visitors Party and hinder them
in the exercise of her, and in order to gain access to systems, data or
information that they do not have the intention of CP TRADE Sp. z o.o.
or CPT Houston, Inc., to be available to the visitor, and in any other
application than for which this site has been designed.

Z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie określono inaczej, osoba
odwiedzająca Stronę nie może zmieniać, modyfikować, kopiować,
archiwizować, dystrybuować (w żadnym celu, z włączeniem celu
odniesienia korzyści finansowej), przesyłać, reprodukować, wyświetlać,
wykonywać, ponownie użytkować, udostępniać jako postów,
zamieszczać części lub całości Treści w jakimkolwiek innym miejscu,
publikować, licencjonować, kadrować, pobierać, przechowywać do
późniejszego wykorzystania, tworzyć prac pochodnych, przenosić lub
sprzedawać żadnych Treści uzyskanych z niniejszej Strony, w całości
lub w części, w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody CP
TRADE Sp. z o.o. lub CPT Houston, Inc.

Except for cases where clearly stated otherwise, a visitor may not alter,
modify, copy, archive, distribute (for any purpose, including for the
benefit financial), transmit, reproduce, display, perform, re-use, make
available as posts , publish parts or all of the contents in any other
place, publish, license, crop, download, store for later use, create
derivative works from, transfer, or sell any Content obtained from this
Site, in whole or in part, in any manner without the prior written consent
from CP TRADE Sp. z o.o. or CPT Houston, Inc.

Korzystanie z Treści zawartych na Stronie przez osobę odwiedzającą
lub jakąkolwiek inną osobę przez niego upoważnioną, jest zabronione
w przypadkach innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszych
Warunkach. Bezprawne wykorzystanie tekstu lub obrazu może być
naruszeniem praw autorskich, praw do znaków towarowych, prawa do
prywatności i jawności oraz obowiązujących przepisów i ustaw, i
zagrożone obowiązkiem wypłaty odszkodowania. Ani CP TRADE Sp. z
o.o., CPT Houston, Inc., ani podmioty z nią powiązane nie gwarantują,
że korzystanie z treści zawartych na Stronie nie narusza praw osób
trzecich. W razie wątpliwości, uprawnienia osoby odwiedzającej Stronę
należy interpretować zawężająco.

Using the Content from the Site by the website visitor or any other
person authorized by him, it is prohibited in cases other than distinctly
permitted in these Terms. Any unauthorized use of text or image may
violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity,
and applicable laws and regulations, and threatened obligation to pay
compensation. Neither CP TRADE Sp. z o.o., CPT Houston, Inc. nor its
affiliates do not guarantee that use of the contents on the Site does not
infringe the rights of third parties. In case of doubt, the powers of the
website visitor must be interpreted narrowly.

Poza przypadkami wyraźnie określonymi, informacje zawarte na Except cases clearly expressed, the information contained on this Site
niniejszej Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu does not constitute an offer within the meaning of Art. 66 § 1 of the Civil
Cywilnego.
Code.

