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1. OGÓLNE
A. Zakres
i. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności określa warunki, na jakich oferujemy
informacje i wszelkie związane z nimi usługi użytkownikowi odwiedzającemu stronę
internetową.
ii. Warunki zawarte w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności mają zastosowanie do
wszystkich informacji i powiązanych usług oferowanych na stronie: unipol.nl, dalej:
"strona internetowa". Ta witryna jest prowadzona przez Unipol.
iii. Korzystanie ze strony internetowej, informacji na stronie internetowej lub
powiązanych usług oferowanych na stronie internetowej podlega warunkom
określonym przez Unipol w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
A. Opieka
i. Unipol dokłada wszelkich starań, aby jak najczęściej aktualizować i uzupełniać
zawartość Strony oraz korygować wszelkie nieścisłości.

B. Ograniczenie odpowiedzialności
i. Pomimo dołożenia wszelkich starań Unipol nie może udzielić gwarancji ani wnosić
roszczeń co do dokładności informacji zawartych na stronie internetowej.
ii. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej są niezobowiązujące. Jeśli
chodzi o ceny produktów lub usług, mogą one być obarczone błędami
programistycznymi. W przypadku takich błędów również obowiązuje zasada
ograniczonej odpowiedzialności, o której mowa w poprzednim paragrafie niniejszego
artykułu.
iii. Takie błędy nie mogą wiązać Unipol. Informacje zamieszczone na stronie internetowej
nie mogą być rozumiane jako konkretna oferta zawarcia umowy.

C. Hiperłącza
i. W przypadku hiperłączy do stron internetowych lub usług osób trzecich, Unipol nie
ponosi żadnej odpowiedzialności.
ii. Wymienione powyżej wymogi dotyczące staranności mają pełne zastosowanie do
treści udostępnianych na stronie internetowej Unipol za pomocą hiperłączy.
iii. Zezwala się na umieszczanie odnośników do witryny unipol.nl z innych stron
internetowych, pod warunkiem, że nie narusza to dobrego imienia Unipol.

3. PRAWA AUTORSKIE
A. Unipol jako posiadacz praw autorskich
i. Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące informacji i innych treści
zawartych na stronie internetowej należą do Unipol lub jej licencjodawców.
ii. Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów Unipol jest zabronione, chyba że skorzysta
się z wyjątków wymienionych w punkcie B niniejszego artykułu.

B. Wyjątki
i. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wszelkie inne wykorzystywanie materiałów
zamieszczonych w Witrynie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej
pisemnej zgody Unipol.
ii. Wyraźne zezwolenie nie jest wymagane w przypadku przepisów obowiązkowych,
takich jak prawo do cytatu. Jest to Twoje prawo do cytowania naszych materiałów w
odpowiedni sposób na stronie internetowej Unipol.

4. INNE
A. Poprawki
i. Unipol zastrzega sobie prawo do zmiany informacji podanych na tej stronie bez
uprzedzenia. Można sprawdzić, czy informacje oferowane w tej witrynie uległy
zmianie.

B. Pytania
i. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem:
algemeen@unipol.nl.

C. Wersja
i. Aktualna wersja tego zastrzeżenia to 20220503.

