WARUNKI KORZYSTANIA
Z WITRYNY
MONAT Global Poland sp. z o.o.

Tę witrynę internetową („Witryna”) obsługuje firma Monat Global Corp (zwana dalej „”, „my”,
„nas”, „nasz” i wszystkie formy pochodne). Korzystanie z Witryny podlega następującym
zasadom i warunkom.
1. ZGODA:
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE
SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA. KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK
ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ
NA NINIEJSZE WARUNKI, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY. Użytkownik przyjmuje
do wiadomości, że niniejsze Warunki korzystania opierają się na rozsądnym i dogłębnym
rozeznaniu, którego zapewnienie i wystarczalność potwierdza niniejsza publikacja. Bez
ograniczeń dla ogólnego charakteru powyższej kwestii użytkownik przyjmuje do wiadomości,
że takie rozeznanie obejmuje korzystanie z Witryny i otrzymywanie danych, materiałów oraz
informacji dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, możliwość korzystania lub
wyświetlania przez nas materiałów przesłanych przez użytkownika (zgodnie z definicją
w punkcie 9 poniżej) oraz możliwość reklamy i promocji naszego korzystania lub wyświetlania
materiałów przesłanych przez użytkownika.
2. WARUNKI DODATKOWE:
Należy pamiętać, że do niektórych usług oferowanych w Witrynie, np. usługi oparte na
subskrypcji, zakup produktów, zasady dotyczące konkursów lub loterii oraz innych funkcji
bądź działań, mają zastosowanie warunki specjalne. Te warunki są publikowane w związku
z konkretną usługą. Wszelkie takie warunki stanowią uzupełnienie niniejszych Warunków
korzystania, a w przypadku sprzeczności mają znaczenie nadrzędne w stosunku do
niniejszych Warunków korzystania.
3. ZMIANY:
Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizowania w inny sposób niniejszych Warunków
korzystania w dowolnej chwili, a użytkownik zgadza się na uznanie takich modyfikacji,
aktualizacji i zmian za wiążące. Co jakiś czas należy odwiedzać tę witrynę, aby zapoznać się
z aktualnymi warunkami. Możemy zmieniać Witrynę lub usuwać z niej Treści (zgodnie
z definicją w punkcie 4 poniżej) lub funkcje w dowolnej chwili, w dowolny sposób,
z dowolnego powodu lub bez powodu według własnego uznania.
4. PRAWA AUTORSKIE:
Wszelkie informacje, materiały, funkcje i inne treści (w tym Materiały określone w sekcji 9
poniżej) udostępnione w tej Witrynie (zwane zbiorczo „Treścią”), np. tekst, grafika, obrazy,
stanowią własność naszą lub naszych licencjodawców oraz są chronione brytyjskimi
i międzynarodowymi prawami autorskimi. Gromadzenie, rozplanowanie i układ wszelkich
treści w tej Witrynie stanowią naszą wyłączną własność oraz są chronione brytyjskimi
i międzynarodowymi prawami autorskimi. Oprócz przypadków określonych w tym
dokumencie lub w inny sposób przewidzianych w naszej wyraźnej zgodzie, zabrania się
kopiowania, powielania, ponownej publikacji, przesyłania, zamieszczania, przekazywania
i rozpowszechniania w dowolny sposób jakiegokolwiek materiału z Witryny. Bezwzględnie
zabrania się wszelkiego nieuprawnionego wykorzystywania dowolnych materiałów
zawartych w tej Witrynie.
5. ZNAKI TOWAROWE:
O ile nie zaznaczono inaczej, znaki towarowe, znaki usługowe, opakowania, nazwy handlowe
i logo (zwane zbiorczo „Znakami towarowymi”) używane i wyświetlane w tej Witrynie
stanowią nasze zarejestrowane i niezarejestrowane Znaki towarowe oraz Znaki towarowe
naszych licencjodawców. Żaden element, jak i treść tej Witryny nie mogą być interpretowane
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jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub
prawa do używania dowolnego Znaku towarowego wyświetlanego w Witrynie. Znaków
towarowych naszych i naszych licencjodawców nie można używać w związku z dowolnym
produktem lub usługą, która nie jest oferowana przez nas, w jakikolwiek sposób, który może
zdezorientować klientów, zdyskredytować naszą firmę lub uwłaczać jej wizerunkowi.
6. KORZYSTANIE Z WITRYNY I TREŚCI:
Przyznajemy użytkownikowi ograniczoną licencję na dostęp i osobiste korzystanie z Witryny
i jej Treści, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków korzystania. Zabrania się reprodukowania,
powielania, kopiowania, sprzedaży, odsprzedaży lub innego wykorzystywania tej Witryny,
dowolnej jej części lub Treści w celach komercyjnych, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone
przez nas na piśmie, z wyjątkiem przypadków, gdy konfiguracja Witryny celowo umożliwia
pobieranie określonych Treści; użytkownik może pobrać jeden egzemplarz takiej Treści
na jeden komputer, wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i domowego, pod
warunkiem, że: (a) nie naruszy żadnych informacji o prawach autorskich i innych prawach
własności, (b) nie wprowadzi żadnych zmian w Treści oraz (c) nie będzie wykorzystywać
Treści w sposób sugerujący powiązanie z naszym dowolnym produktem, usługą lub marką.
Firma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub anulowania zamówień
według własnego uznania, jeśli stwierdzi, że zachowanie użytkownika narusza stosowne
przepisy lub jest niekorzystne dla jej interesów.
W przypadku gdy firma oferuje oprogramowanie do pobrania z Witryny, a użytkownik je
pobiera, przedmiotowe oprogramowanie, w tym wszystkie pliki, obrazy w nim zamieszczone
włączone lub przez nie utworzone oraz dane mu towarzyszące (zwane zbiorczo
„Oprogramowaniem”) stanowią przedmiot licencji udzielanej użytkownikowi przez nas lub
licencjodawców będących osobami trzecimi wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego
użytku domowego. Firma nie przenosi tytułu własności Oprogramowania na użytkownika.
Użytkownik nie może rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać Oprogramowania,
dekompilować go, odtwarzać jego kodu źródłowego, rozpracowywać go ani w inny sposób
przekształcać Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka.
7. ŁĄCZA I ODSYŁACZE:
W Witrynie mogą się znajdować łącza do witryn internetowych osób trzecich. W takim
przypadku zamieszcza się je wyłącznie dla wygody użytkownika. Skorzystanie z takich łączy
powoduje opuszczenie tej Witryny. Nie sprawdziliśmy wszystkich tego rodzaju witryn osób
trzecich (o ile takowe istnieją), jak również nie mamy kontroli nad nimi i nie ponosimy
odpowiedzialności za nie ani za ich zawartość. Nie popieramy ani nie składamy żadnych
oświadczeń dotyczących takich witryn, żadnych informacji czy też materiałów tam
publikowanych ani żadnych wyników możliwych do uzyskania w wyniku korzystania
z nich. Użytkownik wchodzi do witryn osób trzecich, do których prowadzą łącza z tej Witryny,
wyłącznie na własne ryzyko.
Zabrania się umieszczania hiperłączy do tej Witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
Jeżeli użytkownik zechce zamieścić łącze do tej Witryny w swojej witrynie internetowej,
prosimy o przesłanie prośby w tej sprawie pocztą elektroniczną na adres
compliance@monatglobal.com. Jeśli użytkownik nie otrzyma naszej wyraźnej pisemnej
zgody, jego prośba o zamieszczenie łącza do tej Witryny we własnej witrynie internetowej
zostanie uznana za odrzuconą. O ile nie zawarto innych postanowień w formie pisemnej,
podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela, witryna internetowa zawierająca łącza
do tej Witryny:
• nie świadczy, bezpośrednio ani pośrednio, że popiera sprzedawane tutaj produkty;
• nie będzie korzystać z naszych Znaków towarowych ani Znaków towarowych naszych
licencjodawców;
• nie będzie zawierać treści ani materiałów, które można by interpretować jako obraźliwe,
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kontrowersyjne lub niezgodne z zasadami dobrego smaku, a powinna zawierać wyłącznie
treści stosowne dla osób w każdym wieku;
• nie będzie w żaden sposób dyskredytować nas lub naszych produktów ani w inny sposób
negatywnie wpływać na naszą reputację i wartość firmy czy też im szkodzić;
• nie będzie przedstawiać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji na temat
naszej firmy lub oferowanych przez nas możliwości;
• nie będzie podawać nieprawdziwych informacji na temat związków z naszą firmą;
• nie będzie w żaden sposób powielać zawartości Witryny; oraz
• nie będzie tworzyć przeglądarki ani środowiska otoczenia wyodrębniającego wokół
materiałów Witryny.
8. ROSZCZENIA O NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH:
Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik uważa, że jego
własność objęta prawami autorskimi została skopiowana w jakikolwiek sposób stanowiący
naruszenie tych praw lub że nastąpiło inne naruszenie jego praw własności intelektualnej,
prosimy o dostarczenie naszemu przedstawicielowi ds. praw autorskich informacji podanych
poniżej. Proszę mieć na uwadze, że ta procedura służy wyłącznie do zgłaszania nam naruszeń
praw autorskich użytkownika do materiałów nimi chronionych. Aby takie zgłoszenie odniosło
skutek, należy je złożyć w postaci pisemnego powiadomienia zawierającego następujące
elementy:
• podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu
właściciela praw autorskich;
• opis utworu chronionego prawem autorskim, którego zdaniem użytkownika dotyczy
naruszenie;
• opis położenia w Witrynie materiału, który zdaniem użytkownika stanowi naruszenie;
• adres zwykły, numer telefonu i adres e-mail użytkownika;
• oświadczenie użytkownika potwierdzające jego wiarę, że kwestionowane wykorzystanie
utworu nie zostało upoważnione przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub
przepisy prawa; oraz
• oświadczenie użytkownika złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za
krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje są prawdziwe i dokładne oraz że użytkownik
jest właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do podejmowania czynności
w imieniu ich właściciela.
Możemy powiadomić użytkownika o usunięciu lub wyłączeniu dostępu do niektórych
materiałów za pomocą ogólnego powiadomienia w Witrynie, poczty elektronicznej na adres
e-mail użytkownika zapisany w naszych rejestrach lub pisemnej korespondencji wysłanej
listem priorytetowym na jego adres zwykły zapisany w naszych rejestrach. Jeżeli użytkownik
otrzyma takie powiadomienie, może przekazać pisemne powiadomienie zwrotne naszemu
przedstawicielowi ds. praw autorskich, z uwzględnieniem poniższych informacji. Aby takie
powiadomienie zwrotne odniosło skutek, należy je złożyć w postaci pisemnej zawierającej
następujące elementy:
• fizyczny lub elektroniczny podpis użytkownika;
• wskazanie materiału, który został usunięty lub do którego zablokowano dostęp, oraz jego
uprzedniego umiejscowienia w Witrynie;
• oświadczenie użytkownika złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za
krzywoprzysięstwo, że jest on przekonany, iż materiał usunięto lub wyłączono do niego
dostęp w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału, który miał zostać usunięty lub
wyłączony; oraz
• imię i nazwisko, adres zwykły i numer telefonu użytkownika oraz oświadczenie, że zgadza
się on na jurysdykcję sądu rejonowego właściwego dla hrabstwa, w którym znajduje się
wskazany adres zwykły użytkownika, lub jeśli adres zwykły użytkownika znajduje się poza
Wielką Brytanią, na jurysdykcję dowolnego sądu rejonowego bądź okręgowego, który może
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być właściwy dla tego miejsca, oraz że zgadza się na doręczanie pism procesowych od osoby,
która powiadomiła nas o zaistnieniu materiałów rzekomo naruszających prawa autorskie
lub od przedstawiciela takiej osoby.
Wszelkie powiadomienia o roszczeniach dot. naruszenia praw autorskich w tej Witrynie
można przesyłać naszemu przedstawicielowi ds. praw autorskich następującymi sposobami:
Pocztą zwykłą:
MONAT Global UK Ltd
The Pinnacle
Midsummer Boulevard
Milton Keynes
MK9 1BP
Pocztą elektroniczną: copyright@monatglobal.com
9. MATERIAŁY:
Dla celów niniejszych Warunków korzystania słowo „Materiały” oznacza tekst, wiadomości,
pomysły, koncepcje, propozycje, dzieła sztuki, zdjęcia, rysunki, filmy wideo, dzieła
audiowizualne, imię i nazwisko użytkownika i/lub imiona i nazwiska innych osób, podobizny,
głosy, nazwy użytkownika, profile, działania, wygląd, przedstawienia i/lub inne informacje
lub materiały biograficzne i/lub inne podobne materiały dotyczące użytkownika i/lub innych
osób, które użytkownik przesyła, zamieszcza, umieszcza, osadza, wyświetla, przekazuje lub
w inny sposób rozpowszechnia w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.
Zawsze cieszy nas, gdy otrzymujemy komentarze, propozycje i Materiały dotyczące tej
Witryny, naszych produktów i usług oraz oferowanych możliwości. Jeśli użytkownik
przekazuje nam, zamieszcza lub przesyła jakiekolwiek Materiały w Witrynie lub za jej
pośrednictwem, automatycznie udziela nam oraz naszym podmiotom stowarzyszonym
niewyłącznego, nieodpłatnego, wieczystego i nieodwołalnego prawa do wykorzystywania,
powielania, zmieniania, przystosowywania, publikacji, tłumaczenia, rozpowszechniania
i włączania takich Materiałów oraz wskazanych w nich nazw/nazwisk na całym świecie
w dowolnych środkach przekazu oraz do wszelkich celów zarobkowych i niekomercyjnych.
Przekazując nam Materiały, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że zarówno one, jak i ich
przekazywanie są zgodne z Zasadami postępowania podanymi w punkcie 12 poniżej oraz
ze wszelkimi innymi wymogami niniejszych Warunków korzystania, a ponadto, że jest
właścicielem lub ma niezbędne prawa, licencje, zgody i pozwolenia, bez konieczności
uzyskania zezwolenia od dowolnej innej osoby lub podmiotu ani realizowania płatności na
ich rzecz, na wykorzystywanie i udzielanie nam zgody na użytkowanie takich Materiałów
w dowolnej formie przewidzianej w niniejszych Warunkach korzystania. Użytkownik wyraża
zgodę na niepublikowanie i nieprzekazywanie w tej Witrynie lub z niej żadnych materiałów
niezgodnych z prawem, zawierających groźby, szkalujących, oszczerczych, obscenicznych,
skandalicznych, podżegających, pornograficznych, bluźnierczych ani żadnych innych
materiałów grożących powstaniem dowolnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie
z przepisami prawa. Patrz punkt 12 poniżej.
10. KONTA:
Niektóre usługi w tej Witrynie umożliwiają założenie konta lub wymagają tego w celu
zapewnienia udziałów w dodatkowych korzyściach lub ich zabezpieczenia. Użytkownik
wyraża zgodę na udostępnianie, utrzymywanie i aktualizację prawdziwych, dokładnych,
bieżących i kompletnych informacji na swój własny temat zgodnie z poleceniami
otrzymywanymi w naszych procesach rejestracji. Użytkownik nie może się podszywać
pod inną osobę bądź podmiot ani też podawać fałszywej tożsamości lub nieprawdziwych
związków z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, w tym przy użyciu nazwy użytkownika,
hasła lub innych informacji o koncie należącym do innej osoby, ani przywłaszczać sobie jej
nazwy / imienia i nazwiska lub korzystać z podobieństwa do niej, jej głosu, obrazów bądź
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zdjęć. Ponadto użytkownik zgadza się na niezwłoczne powiadomienie nas o wszelkich
przypadkach nieuprawnionego użycia jego nazwy użytkownika, hasła, innych informacji o
koncie lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa dotyczącym tej Witryny lub takim, o
którym dowiedział się w związku z nią.
Możemy zawiesić lub zamknąć konto użytkownika i uniemożliwić mu korzystanie z Witryny
lub jej dowolnej części w przypadku nieprzestrzegania niniejszych Warunków korzystania
lub jakichkolwiek elementów specjalnych dotyczących danej usługi w przypadku naruszenia
praw autorskich lub z dowolnej innej przyczyny.
11. FORA PUBLICZNE I KOMUNIKACJA:
„Forum publiczne” oznacza obszar lub funkcję oferowany/oferowaną jako część tej Witryny,
który/która umożliwia użytkownikom dystrybucję Materiałów do wglądu przez jednego
lub kilku użytkowników Witryny, w tym między innymi obszar czatu, forum dyskusyjne,
wiadomości błyskawiczne (komunikatory) i mobilne, środowisko portalu społecznościowego,
stronę profilową, stronę z rozmowami, blog lub funkcję poczty elektronicznej.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Fora publiczne i ich funkcje służą do komunikacji
publicznej, a nie prywatnej, a zatem nie oczekuje zachowania prywatności żadnych
Materiałów przesyłanych na Forum publiczne. Nie możemy zapewnić bezpieczeństwa
żadnych informacji ujawnianych przez użytkownika za pośrednictwem dowolnego z tych
środków; użytkownik ujawnia te dane wyłącznie na własne ryzyko.
Użytkownik jest i pozostanie wyłącznie odpowiedzialny za Materiały, które rozpowszechnia
w Witrynie lub za jej pośrednictwem pod własną nazwą użytkownika lub w inny sposób
na dowolnym Forum publicznym oraz za skutki ich przesłania i zamieszczenia. Nie mamy
obowiązku monitorowania żadnego forum publicznego.
Użytkownik powinien traktować z rezerwą informacje dostarczane przez innych; ponadto
przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Materiałów zamieszczonych na dowolnym Forum
publicznym odbywa się na jego własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie
popieramy opinii, porad i zaleceń zamieszczanych lub wysyłanych przez użytkowników na
jakimkolwiek Forum publicznym, a w szczególności zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności
z nimi związanej.
Nie mamy względem użytkownika żadnych zobowiązań, dlatego możemy odmówić
publikacji, dostarczenia, usunięcia, zmiany lub innego wykorzystania czy też podjęcia
działań dotyczących wszelkich Materiałów przesłanych do Witryny.
12. ZASADY POSTĘPOWANIA:
Poniższe Zasady postępowania dotyczą Witryny. Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza
się, że nie będzie zamieszczać, publikować ani w inny sposób rozpowszechniać na niej
żadnych Materiałów, które:
• (a) mają charakter oszczerczy, obraźliwy, noszą znamiona nękania, gróźb lub naruszeń prawa
innej osoby do prywatności; (b) są fanatyczne, nienawistne lub obraźliwe dla danej rasy lub
innej grupy społecznej; (c) przedstawiają zachowania agresywne, wulgarne, obsceniczne,
pornograficzne lub zawierają inne wyraźnie seksualne treści; lub (d) w inny sposób szkodzą
lub mogą w uzasadniony sposób zaszkodzić dowolnej osobie lub podmiotowi;
• są nielegalne, zachęcają do nielegalnej działalności lub ją popierają albo stanowią
omówienie takich działań z zamiarem ich popełnienia, w tym Materiały, które stanowią
próbę uczestnictwa w pornografii dziecięcej, prześladowaniu, napaści na tle seksualnym,
oszustwie, handlu materiałami obscenicznymi lub kradzionymi, handlu narkotykami
i/lub używaniu ich, molestowaniu, kradzieży lub spisku w celu popełnienia jakiegokolwiek
przestępstwa;
• naruszają lub łamią dowolne prawa osób trzecich, w tym: (a) prawa autorskie, patentowe,
znaki towarowe, tajemnicę handlową lub inne prawa własności lub prawa umowne; (b)
prawo do prywatności (użytkownik w szczególności nie może rozpowszechniać jakichkolwiek
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danych osobowych innych osób bez ich wyraźnej zgody) lub jawności publicznej; lub (c)
jakiekolwiek zobowiązanie do zachowania poufności;
• są komercyjne, związane z działalnością gospodarczą lub stanowią reklamę bądź ofertę
sprzedaży dowolnych produktów, usług lub w inny sposób (dla zysku lub w innym celu), czy
też reklamę zachęcającą inne osoby do udziału (w tym w postaci wpłat lub darowizn);
• zawierają wirusa lub inny szkodliwy składnik bądź w inny sposób manipulują Witryną,
pogarszają jej działanie lub uszkadzają ją bądź jakąkolwiek sieć z nią połączoną albo w inny
sposób zakłócają korzystanie z Witryny przez dowolną osobę lub podmiot; lub
• (a) ogólnie nie dotyczą wyznaczonego tematu lub tematyki danego Forum publicznego;
(b) naruszają dowolne konkretne ograniczenia obowiązujące na Forum publicznym, w tym
dotyczące wieku uczestników i procedur; lub (c) są antyspołeczne, naruszające porządek
lub destrukcyjne, w tym przyczyniające się do zjawisk flamingu (wywoływania
kłótni w internecie), spamowania, floodingu (zarzucania dużą liczbą niechcianych lub
powtarzających się wiadomości), trollowania i griefingu (szkodzenia otoczeniu i innym
uczestnikom sieci czy witryny), w powszechnym rozumieniu tych popularnych terminów
w internecie.
Nie możemy zapewnić i nie zapewniamy przestrzegania przez innych użytkowników obecnie
ani w przyszłości powyższych Zasad postępowania lub jakichkolwiek innych postanowień
niniejszych Warunków korzystania, a w relacjach między nami a użytkownikiem użytkownik
niniejszym przejmuje całe ryzyko szkód lub urazów wynikających z takiego braku zgodności
z zasadami.
13. USUWANIE MATERIAŁÓW:
Zastrzegamy sobie prawo, ale jednocześnie zrzekamy się wszelkich zobowiązań lub
odpowiedzialności, do (a) odmowy zamieszczenia, przekazania lub usunięcia wszelkich
Materiałów z Witryny lub na niej, które naruszają niniejsze Warunki korzystania oraz (b)
identyfikacji użytkownika dla osób trzecich i/lub ujawnienia osobom trzecim wszelkich
Materiałów lub informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby użytkownika,
jeśli w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że taka identyfikacja lub ujawnienie użytkownika
(i) ułatwi przestrzeganie prawa, w tym np. nakazu lub wezwania sądowego, lub (ii) pomoże
w egzekwowaniu niniejszych Warunków korzystania i/lub ochronie bezpieczeństwa
dowolnej osoby lub mienia, w tym Witryny. Ponadto zachowujemy wszelkie prawa do
usunięcia Materiałów w dowolnej chwili i z dowolnej przyczyny lub bez powodu.
14. KORZYSTANIE W INNYCH PAŃSTWACH:
Witryna jest przeznaczona do przeglądania i korzystania z niej w Wielkiej Brytanii. Jeśli
jej przeglądanie ma miejsce w innym państwie, użytkownik odpowiada za przestrzeganie
odpowiednich przepisów miejscowych.
15. PRYWATNOŚĆ:
MONAT Global szanuje prywatność użytkownika i innych osób odwiedzających Witrynę. Aby
dowiedzieć się więcej o naszych działaniach i zasadach dotyczących ochrony prywatności,
prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności.
16. DZIECI:
MONAT Global dba o bezpieczeństwo dzieci. Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą
rejestrować się jako MONAT Global Market Partners ani jako klienci. Dzieci poniżej 13. roku
życia nie mogą kupować produktów za pośrednictwem żadnej z witryn internetowych firmy.
MONAT Global nie uzyskuje ani nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci poniżej
13. roku życia.
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17. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI:
WSZYSTKIE TREŚCI ZAWARTE W WITRYNIE LUB DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM
(„TREŚCI”) SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAKIE, JAKIE SĄ” I „TAKIE, JAKIE SĄ DOSTĘPNE”
ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM
OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB
DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI,
BEZPIECZEŃSTWA, ZGODNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE TREŚCI
WITRYNY SĄ DOKŁADNE, POZBAWIONE BŁĘDÓW, WIARYGODNE LUB PRAWIDŁOWE, ŻE
WITRYNA BĘDZIE DOSTĘPNA W DOWOLNYM CZASIE LUB MIEJSCU, ŻE USUNIEMY WSZELKIE
WADY LUB BŁĘDY BĄDŹ ŻE WITRYNA LUB SERWERY UDOSTĘPNIAJĄCE PRZEDMIOTOWE
TREŚCI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. TA WITRYNA
MOŻE ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. UŻYTKOWNIK
PRZYJMUJE CAŁKOWITY KOSZT WSZELKICH NIEZBĘDNYCH SERWISÓW, NAPRAW I KOREKT. NIE
GWARANTUJEMY ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA
LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI. NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK
NIEODWOŁALNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ WZGLĘDEM FIRMY DOTYCZĄCYCH
TREŚCI WITRYNY ORAZ WSZELKICH TREŚCI, KTÓRE UDOSTĘPNIA OSOBOM TRZECIM (W
TYM DANYCH KARTY KREDYTOWEJ I INNYCH DANYCH OSOBOWYCH). MOŻEMY ULEPSZYĆ
LUB ZMIENIĆ PRODUKTY I USŁUGI OPISANE W TEJ WITRYNIE W DOWOLNEJ CHWILI I BEZ
UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ZRZEKAMY
SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POTENCJALNE BŁĘDY LUB PRZEOCZENIA W TEJ
WITRYNIE BĄDŹ W INNYCH DOKUMENTACH, DO KTÓRYCH ODWOŁUJEMY SIĘ W TEJ WITRYNIE
LUB KTÓRE SĄ Z NIĄ POWIĄZANE ZA POMOCĄ ŁĄCZY. PEWNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ
NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, DLATEGO POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE
NIE STOSOWAĆ SIĘ DO KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA.
Treści Witryny nie stanowią porady czy też diagnozy prawnej, zawodowej, medycznej ani
zdrowotnej i nie są do tego przeznaczone, nie służą jako zastępniki dla takich porad i nie
mogą być wykorzystywane do takich celów. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących
stanu zdrowia zawsze należy zwrócić się do lekarza. Nie należy działać ani powstrzymywać
się od podejmowania działań na podstawie jakichkolwiek Treści w Witrynie lub dostępnych
za jej pośrednictwem bez zasięgnięcia stosownej porady prawnej, medycznej lub innej
porady specjalisty. Użytkownik opiera się na wszelkich informacjach pojawiających się
w Witrynie wyłącznie na własne ryzyko.
Witryna może zawierać opinie i poglądy innych użytkowników. Uwzględniając interaktywny
charakter Witryny, nie możemy popierać, zapewniać dokładności, skuteczności lub
prawdziwości jakichkolwiek treści wytworzonych przez innych użytkowników ani ponosić za
nie odpowiedzialności.
18. OGRANICZENIE ZOBOWIĄZAŃ:
W ŻADNEJ SYTUACJI, W TYM W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA, JEJ LICENCJODAWCY
LUB LICENCJOBIORCY ANI TEŻ ŻADEN Z POWYŻSZYCH PODMIOTÓW, ODPOWIEDNIO
ODSPRZEDAWCY, DYSTRYBUTORZY, USŁUGODAWCY LUB DOSTAWCY, NIE BĘDĄ PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY
CZY PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE,
SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE, W TYM ZA UTRACONE ZYSKI, SZKODY W STOSUNKU DO OSÓB
(W TYM ŚMIERĆ) I MIENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z (A) KORZYSTANIA LUB
NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB JEJ TREŚCI BĄDŹ (B) POSTĘPOWANIA
LUB DZIAŁAŃ, ZARÓWNO W SIECI INTERNETOWEJ, JAK I POZA NIĄ, DOWOLNEGO INNEGO
UŻYTKOWNIKA WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU, NAWET
JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. W
ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM
UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁAŃ, ZARÓWNO W RAMACH
UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), JAK I POWSTAŁE W INNY SPOSÓB
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PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA (JEŻELI DOTYCZY) LUB KWOTĘ
100 FUNTÓW SZTERLINGÓW (W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA KWOTA JEST NIŻSZA)
ZA DOSTĘP DO LUB UDZIAŁ W JAKIEJKOLWIEK DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z WITRYNĄ.
PONADTO W ŻADNYM WYPADKU FIRMA, JEJ LICENCJODAWCY, LICENCJOBIORCY ANI ŻADEN
Z POWYŻSZYCH PODMIOTÓW, ANI TEŻ ICH SPRZEDAWCY, DYSTRYBUTORZY, USŁUGODAWCY,
ANI DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIE
LUB NIEWYKONANIE USŁUG WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z DZIAŁANIA SIŁY
WYŻSZEJ LUB Z PRZYCZYN POZOSTAJĄCYCH POZA UZASADNIONĄ KONTROLĄ FIRMY LUB
TYCH PODMIOTÓW.
MOŻEMY ZATEM PRZERWAĆ DALSZY DOSTĘP UŻYTKOWNIKA DO WITRYNY, ZMIENIĆ WITRYNĘ
LUB USUNĄĆ JEJ ZAWARTOŚĆ CZY TEŻ FUNKCJE W DOWOLNY SPOSÓB, W DOWOLNYM
CZASIE I Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU LUB BEZ PRZYCZYNY.
OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA UJĘTE W TEJ CZĘŚCI ORAZ W INNYCH CZĘŚCIACH
NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA STOSUJĄ SIĘ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRAWEM.
19. PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA I MIEJSCE:
Tę Witrynę tworzymy i kontrolujemy w Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsze Warunki korzystania
podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, bez odwoływania się do jakichkolwiek
zasad kolizji praw. Użytkownik zgadza się, że wszelkie działania zgodne z prawem lub
zasadą słuszności wynikające z niniejszych Warunków korzystania lub Witryny bądź z nimi
związane zostaną prawnie odnotowane i że właściwymi do tego miejscami będą wyłącznie
sądy w Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę i poddaje się osobistej
jurysdykcji tych sądów do celów powództwa sądowego w związku z takimi działaniami.
20. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Firma nie składa żadnych oświadczeń, że Treści Witryny są odpowiednie lub dostępne
do korzystania w dowolnym konkretnym miejscu. Osoby, które zdecydują się odwiedzić
Witrynę, robią to z własnej inicjatywy i odpowiadają za zgodność z wszelkimi obowiązującymi
przepisami, w tym wszystkimi obowiązującymi przepisami miejscowymi.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania okaże się niezgodne
z prawem, nieważne lub z dowolnej przyczyny niewykonalne, zostanie ono uznane za
rozdzielne w stosunku do niniejszych Warunków korzystania i nie wpłynie na ważność ani
wykonalność pozostałych postanowień.
Żadne zrzeczenie się przez firmę dowolnego z postanowień niniejszych Warunków
korzystania nie zostanie uznane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego postanowienia ani
któregokolwiek innego postanowienia, a niemożność dochodzenia przez firmę dowolnego
prawa lub egzekwowania dowolnego postanowienia w ramach niniejszych Warunków
korzystania nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE JAKIKOLWIEK POWÓD ROSZCZENIA, KTÓRY MOŻE WYNIKAĆ
Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB WITRYNY CZY TEŻ ICH DOTYCZYĆ, MUSI
SIĘ ROZPOCZĄĆ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD MOMENTU SWOJEGO ZAISTNIENIA;
W PRZECIWNYM RAZIE TAKI POWÓD ROSZCZENIA ZOSTANIE TRWALE PRZEDAWNIONY.
Całe oprogramowanie używane w Witrynie lub w innych elementach Oferty podlega kontroli
eksportu ze Stanów Zjednoczonych. Żadne tego rodzaju oprogramowanie nie może być
pobierane ani w inny sposób eksportowane lub ponownie eksportowane (i) na terytorium
(lub do obywatela czy też mieszkańca) Kuby, Birmy, Demokratycznej Republiki Konga,
Wybrzeża Kości Słoniowej, Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii, Sudanu, Wenezueli lub
jakiegokolwiek innego państwa, na które Stany Zjednoczone nałożyły embargo towarowe;
lub (ii) do osób figurujących na liście tzw. wyszczególnionych obywateli (Specially
Designated Nationals, SDN) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub w tabeli
zakazu zamówień (Table of Deny Orders) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.
Pobierając takie oprogramowanie lub korzystając z niego, użytkownik oświadcza i zapewnia,
że nie znajduje się w żadnym z powyższych państw, pod ich kontrolą, nie jest ich obywatelem
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ani mieszkańcem, ani nie figuruje na żadnej z wymienionych powyżej list specjalnych.
21. KONTAKT Z NAMI:
Użytkownik może się z nami skontaktować w sprawie niniejszych Warunków korzystania lub
Witryny w jeden z poniższych sposobów:
Pocztą zwykłą:
MONAT Global UK Ltd
The Pinnacle,
Midsummer Boulevard
Milton Keynes
MK9 1PB
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ: COMPLIANCE@MONATGLOBAL.COM
22. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE:
Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od 5 września 2019 r. i zachowują ważność do
czasu zmiany i/lub aktualizacji zgodnie z punktem 3 powyżej.
-----------------
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