
POLITYKA DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA  

 

Niniejsza polityka dopuszczalnego użytkowania określa warunki na podstawie których 

możliwe jest korzystanie ze strony www.autoglas.pl (zwane dalej: „Stroną internetową”). 

Niniejsza polityka dotyczy zarówno jej Użytkowników jak i osób odwiedzających Stronę 

internetową.   

 

Korzystanie przez Państwa ze Strony internetowej jest równoznaczne z udzieleniem przez 

Państwa zgody i akceptacji zasad polityki dopuszczalnego użytkowania, które stanowią 

uzupełnienie Warunków korzystania ze Strony Internetowej.  

 

ZABRONIONE KORZYSTANIE  

 

Mogą Państwo korzystać ze Strony internetowej jedynie w sposób zgodny z prawem. 

Zabronione jest korzystanie ze Strony internetowej: 

● w jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące przepisy (krajowe bądź 

międzynarodowe), 

● w celu krzywdzenia lub usiłowania skrzywdzenia nieletnich, 

● w celu wysyłania, otrzymywania, przesyłania, pobierania, wykorzystywania wszelkich 

materiałów niezgodnych z  używania lub ponownego używania materiału który nie jest 

zgodny ze standardami treści zamieszczonymi na Stronie internetowej, 

● w celu przesyłania lub doprowadzania do wysyłania niezamówionych lub 

nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form 

namawiania (SPAM)  

● poprzez świadome przesłanie jakichkolwiek danych, wysyłanie lub przesyłanie 

jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowania 

szpiegowskie, reklamowe lub inne szkodliwe programy zaprojektowane w celu 

niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania komputerowego lub 

sprzętu komputerowego. 

 

Ponadto zgadzają się Państwo:  

● nie powielać, nie kopiować oraz nie odsprzedawać żadnej z części Strony internetowej 

wbrew postanowieniom naszych Warunków korzystania ze Strony internetowej.   

● nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia, nie ingerować ani nie uszkadzać czy 

zakłócać:  

● jakiejkolwiek części Strony internetowej, 

● jakichkolwiek urządzeń bądź sieci, w których przechowywana jest Strona 

internetowa,  

● wszelkiego oprogramowania używanego do udostępniania Strony 

internetowej, 

● jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania będącego własnością lub 

używanego przez  osobę trzecią.  

 

http://www.autoglas.pl/
http://www.autoglas.pl/


USŁUGI INTERAKTYWNE  

 

Okresowo możemy świadczyć usługi interaktywne na naszej Stronie internetowej, takie jak:  

● czat,  

● tablice ogłoszeń,  

● Inne usługi interaktywne.  

Wprowadzając jakąkolwiek usługę interaktywną, dostarczamy jasnych informacji odnośnie 

rodzaju świadczonej usługi, czy jest ona moderowana oraz w jakiej formie.  

 

Dołożymy wszelkich starań, aby ocenić wszelkie możliwe zagrożenia dla Państwa (w 

szczególności dla dzieci) ze strony osób trzecich podczas używania jakiejkolwiek usługi 

interaktywnej świadczonej w ramach usług na naszej Stronie internetowej. Każdorazowo 

zdecydujemy czy należy zastosować odpowiednie mechanizmy niweczące potencjalne oraz 

zaistniałe zagrożenia.  

 

Jednakże nie mamy obowiązku nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakichkolwiek 

usług interaktywnych, które świadczone są w ramach Usług i wyraźnie wykluczamy naszą 

odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z jakiejkolwiek 

usługi interaktywnej przez Państwa z naruszeniem naszych standardów.  

 

Korzystanie z naszych usług interaktywnych przez osobę niepełnoletnią wymaga zgody 

rodzica lub opiekuna. Rodzicom, którzy pozwalają swoim dzieciom na korzystanie z usługi 

interaktywnej zaznaczamy, że ważne jest, aby komunikowali się ze swoimi dziećmi na temat 

ich bezpieczeństwa w Internecie. Osoby niepełnoletnie korzystające z jakiejkolwiek usługi 

interaktywnej powinny być świadome potencjalnych zagrożeń z tego płynących.  

 

W sytuacji moderowania usługi interaktywnej, zwykle zapewniamy możliwość skontaktowania 

się z jej moderatorem. 

 

 

STANDARDY TREŚCI 

 

Niniejsze standardy treści dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów 

udostępnianych przez Państwa na Stronie internetowej oraz wszelkich powiązanych z nią 

usług internetowych.  

 

Zobowiązują się Państwo do postępowania zgodnie z niniejszymi standardami. Standardy 

dotyczą zarówno do części jak i całości materiałów udostępnianych przez Państwa na Stronie 

internetowej. 

 

Udostępniane przez Państwa treści muszą być:  

● dokładne (jeżeli podawane są fakty) 

● zgodne ze stanem faktycznym (jeżeli wyrażają opinię)  

● zgodny z obowiązującym prawem.  



 

Udostępniane przez Państwa treści nie mogą:  

● zawierać treści zniesławiających jakąkolwiek osobę bądź podmiot, 

● zawierać jakichkolwiek materiałów obraźliwych, erotycznych, nacechowanych 

zawiścią, przemocą bądź mających na celu podżeganie.  

● promować dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, orientację seksualna, 

narodowość, niepełnosprawności, wiek, 

● naruszać jakichkolwiek prawa autorskie, prawa do bazy danych, znaku towarowego 

należących do jakiejkolwiek innej osoby/podmiotu,  

● wprowadzać w błąd kogokolwiek,  

● naruszać jakichkolwiek zobowiązania prawne wobec osoby trzeciej 

(np. obowiązek umowny czy obowiązek zachowania poufności),  

● promować nielegalną działalność,  

● grozić, nadużywać lub naruszać prywatności innej osoby,.  

● być wykorzystywane do podszywania się pod jakąkolwiek osobę/podmiot lub służyć 

do fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osób. 

● sprawiać wrażenie, że pochodzą od Państwa jeżeli w rzeczywistości tak nie jest.  

● nakłaniać, zachęcać czy popierać w jakimkolwiek bezprawnym działaniu.  

 

 

NARUSZENIE POLITYKI DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA  

 

1. Każdorazowe naruszenie zasad dopuszczalnego użytkowania będzie analizowane i 

rozpatrywane w sposób indywidualny.  

2. W przypadku naruszenia niniejszych zasad możemy podjąć działania, uznane za 

stosowne.  

3. Naruszenie bądź nieprzestrzeganie zasad dopuszczalnego użytkowania stanowi istot 

naruszenie Warunków korzystania ze Strony Internetowej, które regulują warunki 

używania Strony internetowej, i mogą skutkować podjęciem przez nas wszystkich 

łącznie bądź niektórych z następujących działań:  

● natychmiastowe czasowe lub trwałe odebranie prawa do korzystania ze Strony 

Internetowej, 

● natychmiastowe, czasowe lub trwałe usunięcie wszystkich postów, materiałów 

zamieszczonych przez Państwa na Stronie internetowej,  

● wydanie upomnienia,  

● wytoczenie postępowania sądowego (łacznie z podstawą do dochodzenia 

odszkodowania,  w tym utraconych korzyści),  

● ujawnienie organom ścigania niezbędnych do prowadzenia postępowania 

informacji. 

 

Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za działania podjęte w celu zapobieganiu 

naruszania naszej Polityki dopuszczalnego użytkowania. Wymienione działania nie stanowią 

katalogu zamkniętego i możemy podejmować  inne działania każdorazowo uznane za 

stosowne do danego naruszenia.  



 

ZMIANY POLITYKI DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA  

 

1. Właściciel Strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji 

niniejszej Polityki dopuszczalnego użytkowania w dowolnym momencie ich 
obowiązywania, które to zmiany zaczynają obowiązywać Użytkownika od 
momentu ich publikacji (chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych ogólnych 
warunkach użytkowania).  

2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się ze aktualną wersją ogólnych warunków 
użytkowania z uwagi na to, że są prawnie wiążące. 

3. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszej Polityce dopuszczalnego 
użytkowania mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub 
powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu Strony internetowej. 
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