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Regulamin
korzystania ze stron internetowych stanowiących własność ViDiS S.A.
Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki korzystania
ze stron internetowych należących do ViDiS S.A.

1. Każdy użytkownik korzystający ze stron internetowych należących do ViDiS S.A. jest
zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść.
Materiały opublikowane na stronie internetowej stanowią własność ViDiS S.A. w
szczególności wszelkie opracowania i materiały autorskie.
2. Użytkownik korzysta z materiałów zamieszczonych na stronie na własną odpowiedzialność i
ryzyko. ViDiS S.A. zastrzega sobie prawo do nie aktualizowania danych publikowanych na
stronie
3. Materiały, prezentacje i dane zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w
rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Materiały, prezentacje i dane zamieszczone na stronie mogą być w dowolnym czasie
zmieniane i uzupełniane, a także usuwane. Wyłączne prawo do tego przysługuje ViDiS S.A..
ViDiS S.A. nie ma obowiązku informowania użytkowników o zmianach dokonywanych na
stronie w szczególność terminie i zakresie zmian.
5. ViDiS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z informacji
publikowanych na stronie.
6. Wszelkie elementy graficzne strony internetowej należącej do ViDiS w szczególności logo i
projekt graficznych są chronione prawem i nie mogą być kopiowane bez zgody właściciela.
7. Użytkownik ma prawo do kopiowania zdjęć i opisów produktów.
8. Przesłanie informacji, w szczególności sugestii lub wskazówek nie zamówionych przez ViDiS
S.A. oznacza przekazanie prawa do ich nieodpłatnego wykorzystania w formie dostarczonej
przez użytkownika albo zmodyfikowanej. ViDiS zastrzega sobie prawo do nie informowania
użytkownika o skorzystaniu z dostarczonej przez niego informacji, w szczególności sugestii
czy wskazówki.
9. ViDiS nie ma obowiązku odpowiadania na wiadomości od użytkowników, nie zwraca również
materiałów, które nie zostały przez ViDiS zamówione.

NIP 899-25-22-420, KRS 0000360399 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 341.413,10 zł

