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Akceptacja Warunków Korzystania
Witamy na stronie internetowej IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Poniższe warunki (łącznie
z wszelkimi dokumentami w nich wymienionymi przez odniesienie) (razem niniejsze
"Warunki Korzystania") regulują Twoje korzystanie z industry.ikea.pl ("Strona
Internetowa"/”Serwis”/”Witryna”), w tym z treści, funkcji oraz usług oferowanych na tej
Stronie Internetowej, lub za jej pośrednictwem.
Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania ze
Strony.
Korzystając ze Strony Internetowej, akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać niniejszych
Warunków Korzystania oraz naszej Polityki Prywatności opublikowanej na Stronie
Internetowej. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki Korzystania lub Politykę
Prywatności, opuść Serwis.

Zmiany w Warunkach Korzystania
Możemy co pewien czas modyfikować i aktualizować niniejsze Warunki Korzystania
według własnego uznania. Zachęcamy do okresowego sprawdzania tej strony, aby
zapoznać się ze wszystkimi zmianami, których dokonaliśmy. Dalsze korzystanie z Serwisu
po zamieszczeniu zmienionych Warunków Korzystania jest równoznaczne z ich
zaakceptowaniem.

Dostęp do Naszej Strony i Bezpieczeństwo Konta
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszej Strony, oraz jakiejkolwiek
usługi lub treści na niej udostępnianych według naszego własnego uznania i bez
wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli (z jakiejkolwiek
przyczyny) cała lub część naszej Strony będzie niedostępna w jakimkolwiek czasie, lub
przez jakikolwiek okres. Co pewien czas możemy ograniczać dostęp do Strony (całości
lub pewnych jej części) użytkownikom, w tym również użytkownikom zarejestrowanym.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności przygotowawcze niezbędne do
uzyskania dostępu do naszej Strony Internetowej.
Użytkownik ponosi także odpowiedzialność za znajomość niniejszych Warunków oraz
przestrzeganie ich przez wszystkie osoby uzyskujące dostęp do naszej Strony za
pośrednictwem jego połączenia internetowego.

Prawa własności intelektualnej
Witryna i jej cała zawartość, wraz z jej funkcjami i funkcjonalnościami (w tym między
innymi wszelkie informacje, oprogramowanie, teksty, obrazy, zdjęcia, materiały wideo i
audio oraz ich projekt, wybór i układ) są: (1) własnością Firmy, jej licencjodawców,
innych spółek Grupy Inter IKEA, lub innych dostawców tych materiałów; i (2) są
chronione holenderskim i międzynarodowym prawem autorskim, znakiem firmowym,
patentem, tajemnicą handlową i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami
wynikającymi z tytułu własności intelektualnej.
Użytkownik ma prawo korzystać ze Strony tylko w celach prywatnych, niekomercyjnych.
Nie wolno powielać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać,
odtwarzać, publikować, pobierać, przechowywać ani przekazywać jakichkolwiek
materiałów z naszej Strony, z wyjątkiem:


tymczasowego przechowywania kopii materiałów w pamięci RAM Twojego
komputera (random access memory - RAM).



przechowywania plików, które są automatycznie zapisywane w pamięci przez
Twoją przeglądarkę sieciową, w celu usprawnienia wyświetlania; i/lub



drukowania rozsądnej ilości stron Serwisu w celach dozwolonych.

Nie wolno Ci:


modyfikować kopii jakichkolwiek materiałów z niniejszej Strony.



używać jakichkolwiek ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio lub
jakichkolwiek grafiki w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.



usuwać lub zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach
towarowych lub innych prawach wynikających z tytułu własności intelektualnej na
kopiach materiałów z niniejszej Strony.

Nie wolno Ci powielać, sprzedawać ani wykorzystywać w jakimkolwiek celu komercyjnym
żadnej części Strony, dostępu do Strony lub korzystania ze Strony, jak również wszelkich
usług lub materiałów dostępnych za pośrednictwem Strony.
Jeżeli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część naszej Strony z
naruszeniem niniejszych Warunków Korzystania, utraci prawo do korzystania z naszej
Strony ze skutkiem natychmiastowym i musi — według własnego uznania — zwrócić lub
zniszczyć wszelkie wykonane kopie materiałów. Żadne prawo, żaden tytuł ani interes
dotyczące Strony lub treści publikowanych na Stronach nie ulega przeniesieniu, a
wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Firmę.
Używanie Stron w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach
Korzystania, stanowi naruszenie tychże warunków i może naruszać prawa autorskie,
prawa dotyczące znaków towarowych oraz inne prawa.

Znaki Towarowe
Nazwa Firmy, nazwa "IKEA" i wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i
usług, projekty i slogany są znakami towarowymi firmy Inter IKEA Systems B.V. Nie
wolno używać tych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Inter IKEA Systems B.V.
Wszystkie inne nazwy, marki i znaki są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji i
są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Czyny Zabronione
Użytkownik może korzystać ze Strony wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z
niniejszymi Warunkami Korzystania. Strona nie może być używana w sposób
przedstawiony poniżej:
• w jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące prawo lokalne lub międzynarodowe,
• użytkownik nie może przekazywać, lub zamawiać przesyłania materiałów reklamowych
lub promocyjnych, w tym "junk maili", "łańcuszków internetowych" lub "spamu" oraz
innych podobnych form bezpośredniego pozyskania,
• nie może podszywać się lub próbować podszyć się pod Firmę, lub pracownika Firmy,
innego użytkownika, osobę lub podmiot (w tym, bez ograniczeń, używać adresów e-mail
lub nazw ekranowych związanych z którymkolwiek z powyższych),
• angażować się w jakiekolwiek inne zachowania ograniczające lub utrudniające innym
korzystanie z Serwisu, lub które, jak to zostało przez nas określone, mogą szkodzić
Firmie (w tym jej spółkom partnerom), lub innym użytkownikom Serwisu, lub narażać ich
na odpowiedzialność prawną.
Dodatkowo Użytkownicy Strony nie mogą:
• korzystać ze Strony w sposób, który mógłby zablokować, obciążyć, uszkodzić lub
zniszczyć Stronę, lub zakłócić korzystanie ze Strony osobom trzecim, w tym ich
możliwość do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem
Strony,
• używać dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub
sposobu uzyskiwania dostępu do Strony w jakimkolwiek celu, w tym do monitorowania
lub kopiowania jakichkolwiek materiałów na Stronie Internetowej,
• używać dowolnego manualnego procesu do monitorowania lub kopiowania
jakichkolwiek materiałów na Stronie, lub do jakichkolwiek innych nieautoryzowanych
celów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody,
• używać dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają
prawidłowe funkcjonowanie Serwisu,
• wprowadzać wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które
są destrukcyjne lub szkodliwe technologicznie,
• próbować uzyskać nieupoważniony dostęp, zakłócać, uszkadzać lub ingerować w
jakąkolwiek część Strony, serwera, na którym przechowywana jest Strona, lub
jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych ze Stroną,
• atakować Stronę metodą odmowa obsługi "denial-of-service", czy rozproszonego ataku
"denial-of-service",
• próbować zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony w inny sposób.

Monitorowanie i Egzekwowanie Przepisów; Wstrzymanie Dostępu
Mamy prawo do:
• podejmowania odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi, zgłaszania
właściwym organom ścigania każdego nielegalnego lub nieautoryzowanego korzystania z
Serwisu,

• wstrzymania dostępu do całego lub części Serwisu z jakiegokolwiek powodu, lub bez
powodu, w tym między innymi, z powodu jakiegokolwiek naruszenia postanowień
niniejszych Warunków Korzystania.
Bez ograniczeń dla powyższego, mamy prawo do pełnej współpracy z organami ścigania
lub nakazem sądowym żądającym lub nakazującym nam ujawnienie tożsamości osób
zamieszczających jakiekolwiek materiały na Stronie Internetowej lub za jej
pośrednictwem. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń i zwalnia z odpowiedzialności
Firmę przed jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z działań podjętych przez Firmę
podczas lub w wyniku działań monitorujących i egzekwujących przepisy prawa.

Dokładność Zamieszczonych Informacji
Informacje zamieszczane na Stronie Internetowej lub za jej pośrednictwem są
udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie gwarantujemy ich poprawności,
kompletności, ani użyteczności. Polegasz na tych informacjach wyłącznie na własną
odpowiedzialność.

Zmiany na Stronie
Co pewien czas możemy aktualizować naszą Stronę Internetową, ale jej zawartość
niekoniecznie jest kompletna lub bieżąca. Wszelkie materiały na Stronie Internetowej
mogą być nieaktualne w danym momencie, a my nie mamy obowiązku aktualizowania
ich. Możemy zmieniać Stronę w dowolnym momencie z lub bez uprzedzenia. Możemy
zawiesić dostęp do Strony (w całości lub w części), lub zamknąć ją na czas nieokreślony.

Informacje o Tobie i Twoich wizytach na Stronie Internetowej
Wszelkie informacje gromadzone przez nas na tej Stronie podlegają naszej Polityce
Prywatności. Korzystając ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na wszelkie działania
podejmowane przez nas odnośnie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie dostarczone przez niego dane są
zgodne z prawdą.

Łącza Odsyłające do Naszej Witryny
Możesz zamieścić łącze odsyłające do naszej strony głównej industry.ikea.pl pod
warunkiem, że będzie to zrobione w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzi to
naszej reputacji ani jej nie nadużyje. Nie wolno jednak zamieszczać łączy w sposób
sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli
takie nie istnieją.
Zabrania się tworzyć łącza z dowolnej witryny internetowej, która nie jest własnością
użytkownika. Witryna nie może być umieszczana na żadnej innej stronie internetowej ani
nie można tworzyć linków do jakiejkolwiek części Witryny poza stroną główną bez
wyraźnej pisemnej zgody firmy.
Użytkownik zgadza się współpracować z nami w celu natychmiastowego zaprzestania
nieautoryzowanego umieszczania Witryny lub tworzenia do niej linków. Zastrzegamy
sobie prawo do cofnięcia zezwolenia na tworzenia linków bez uprzedzenia.

Łącza z naszej Strony
Jeżeli nasza Strona zawiera łącza odsyłające do innych stron i zasobów udostępnianych
przez strony trzecie, to udostępnia je wyłącznie dla Twojej wygody. Obejmuje to linki
zawarte w reklamach, w tym w banerach reklamowych oraz linkach sponsorowanych. Nie
mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy
odpowiedzialności za nie, ani za jakiekolwiek straty i szkody powstałe w wyniku ich
wykorzystania. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić jakąkolwiek ze stron osób trzecich
powiązanych z niniejszą Stroną, robisz to na własną odpowiedzialność i podlegasz
warunkom korzystania z tych witryn.

Ograniczenia geograficzne
Firma ma siedzibę w Polsce. Wchodzenie na Stronę przez niektóre osoby i w pewnych
krajach może być niezgodne z prawem. Jeśli uzyskujesz dostęp do Strony spoza Polski,
to robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych
przepisów prawnych.

Wyłączenie Odpowiedzialności z Tytułu Gwarancji
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie możemy i nie gwarantujemy, że pliki
dostępne do pobrania z Internetu lub Strony Internetowej będą wolne od wirusów lub
innych niszczycielskich kodów. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie
odpowiednich procedur i punktów kontrolnych, które spełniałyby jego wymagania
dotyczące ochrony antywirusowej i prawdziwości danych wejściowych i wyjściowych, a
także za utrzymania zewnętrznych środków umożliwiających odtworzenie utraconych
danych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
spowodowane atakami typu odmowa obsługi ‘denial-of-service’, wirusy lub inne szkodliwe
technologicznie materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy
komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez
Ciebie ze Strony lub wszelkich usług lub elementów uzyskanych za pośrednictwem
Strony, lub pobieraniem jakiegokolwiek materiałów umieszczonego na tej stronie lub na
dowolnej stronie z nią powiązanej. Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej, jej treści
i wszelkich usług lub elementów uzyskanych za pośrednictwem Strony na własną
odpowiedzialność. Strona, jej zawartość i wszelkie usługi lub elementy uzyskane za jej
pośrednictwem są udostępniane "w takim stanie w jakim są" i "w miarę dostępności" bez
udzielania jakichkolwiek gwarancji wyrażanych wprost, lub domniemanych. Ani Firma ani
żadna osoba powiązana z Firmą nie udziela żadnych gwarancji dotyczących kompletności,
bezpieczeństwa, rzetelności, jakości, dokładności lub dostępności Strony. Bez ograniczeń
dla powyższych postanowień, ani Firma ani żadna z osób powiązanych z Firmą nie
gwarantuje, że Strona, jej treść lub jakiekolwiek usługi lub elementy pozyskiwane za
pośrednictwem Strony będą prawdziwe, rzetelne, wolne od błędów lub nieprzerwane, że
usterki będą naprawione, że nasza Strona lub serwer, który ją udostępnia są wolne od
wirusów lub innych szkodliwych składników, lub że Strona, jakiekolwiek usługi lub
elementy pozyskiwane za jej pośrednictwem będą w inny sposób spełniały Twoje
potrzeby lub oczekiwania.
Firma niniejszym zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, wyrażonych
wprost lub domniemanych, ustawowych lub innych, w tym między innymi gwarancji
nienaruszalności praw autorskich oraz przydatności do określonego celu.

Powyższe postanowienia nie mają wpływu na inne gwarancje, których nie podlegają
wyłączeniu ani ograniczeniu zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Ograniczenie Odpowiedzialności
W żadnym przypadku Firma, jej podmioty stowarzyszone, lub ich licencjodawcy,
usługodawcy, pracownicy, przedstawiciele, członkowie zarządu, lub dyrektorzy nie
ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, zgodnych z dowolną zasadą
prawną, wynikających lub związanych z korzystaniem, lub brakiem możliwości
korzystania przez Ciebie z Serwisu, lub innych stron internetowych z nim związanych,
jakichkolwiek treści Serwisu lub jakichkolwiek treści na stronach internetowych z nim
powiązanych, usług, lub elementów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu lub innych
stron z nim związanych, w tym zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za szkody
bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne lub polegające na sankcji, w
tym między innymi szkody niemajątkowe, obrażenia ciała, ból i cierpienia, problemy
emocjonalne, utratę dochodów lub obrotów, utratę zysków, utratę działalności
gospodarczej, utratę spodziewanych dochodów, przewidywanych oszczędności, utratę
danych, utratę renomy, jakichkolwiek strat, czy szkód bez względu na to, jak powstały i
czy są wynikiem deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia postanowień umowy czy też
innych przyczyn nawet możliwych do przewidzenia.
Powyższe postanowienia nie wpływają na jakąkolwiek odpowiedzialność, która nie
podlega wyłączeniu lub ograniczeniu na mocy obowiązującego prawa.

Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik zobowiązuje się bronić i zabezpieczyć i chronić Firmę, jej podmioty
stowarzyszone, ich licencjodawców oraz ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników,
kontrahentów, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców przed roszczeniami,
odpowiedzialnością, odszkodowaniami, wyrokami, orzeczeniami, stratami, kosztami,
wydatkami lub opłatami (w tym rozsądnymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi lub
związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków Korzystania lub
korzystaniem przez Ciebie z treści Strony, usług i produktów, na które nie wyrażono
wyraźnej zgody w niniejszych Warunkach Korzystania, lub korzystaniem przez Ciebie z
informacji uzyskanych ze Stron.

Jurysdykcja i Prawo Właściwe
Niniejsze Warunki Korzystania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich, lub
będące z nimi powiązane, ich przedmiot lub ich powstanie (w każdym przypadku, w tym
pozaumowne spory lub roszczenia) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem
wewnętrznym Polski bez wpływu na obowiązujące normy kolizyjne lub konflikt regulacji.
Wszelkie pozwy, skargi lub postępowania wynikające z lub związane z niniejszymi
Warunkami Korzystania lub Serwisu będą rozstrzygane wyłącznie w sądach Polski,
chociaż zachowujemy prawo do wnoszenia pozwu, skargi lub postępowania przeciwko
Użytkownikowi z tytułu naruszenia Niniejszych Warunków Korzystania w jego kraju
zamieszkania lub w jakimkolwiek innym odpowiednim kraju. Użytkownik zrzeka się
wszelkich zastrzeżeń dotyczących sprawowania jurysdykcji przez te sądy oraz stawienia
się w tych sądach.

Zrzeczenie się Praw oraz Rozdzielność Postanowień
Zrzeczenie się przez Firmę jakiegokolwiek warunku określonego w niniejszych Warunkach
Korzystania nie zostanie uznane za kontynuowane lub trwałe zrzeczenie się tego warunku
lub jakiegokolwiek innego warunku, a rezygnacja przez Firmę z dochodzenia prawa lub
egzekwowania postanowienia zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania nie będzie
stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub egzekwowania takiego postanowienia.
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Korzystania zostanie uznane
przez sąd lub inny organ sądowy za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do
egzekwowania z dowolnej przyczyny, postanowienie to zostanie usunięte lub jego zakres
zostanie ograniczony do minimum, w taki sposób aby pozostałe postanowienia Warunków
Korzystania mogły zachować pełną moc prawną.

Całość Porozumienia
Zasady Korzystania i nasza Polityka Prywatności stanowią jedyną i kompletną umowę
między Tobą i IKEA Industry Poland Sp. z o.o. dotyczącą Strony Internetowej i mają moc
nadrzędną wobec wszystkich wcześniejszych i jednoczesnych porozumień, umów,
oświadczeń i gwarancji, występujących zarówno w formie pisemnej jak i ustnej,
odnoszących się do Strony.

Twoje Uwagi i Wątpliwości
Strona ta jest obsługiwana przez IKEA Industry Poland Sp. z o.o., ul. W. Witosa 31, 72100 Goleniów, Polska.
Wszelkie inne informacje zwrotne, komentarze, wnioski o wsparcie techniczne i inne
wiadomości dotyczące Strony należy kierować na adres: IKEAIndustry.poland@IKEA.com
Dziękujemy za odwiedzenie Serwisu.

