Właścicielem strony www.legutko.com.pl jest W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 63-930 Jutrosin, Nad Stawem nr 1F ,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000504100, NIP: 6991955297 o kapitale
zakładowym 29 700 000,00 PLN

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW
1.1 Użytkownik wyraża zgodę na i zobowiązuje się przestrzegać warunków przedstawionych
poniżej oraz w jakimkolwiek zmienionym lub uzupełnionym regulaminie, który firma W. Legutko
Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z.o.o. („W.Legutko”) będzie publikować (łącznie:
„Warunki korzystania”). Jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich warunków i postanowień
zawartych w Warunkach korzystania, nie może odwiedzać tej Witryny ani jej używać.
1.2 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz
celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz
praw właściciela.
1.3 W.Legutko może zmieniać niniejsze warunki korzystania. Dalsze odwiedzanie lub korzystanie
z Witryny oznacza akceptację takich zmian. Odwiedzanie lub korzystanie z Witryny przez
Użytkownika podlega aktualnej wersji Warunków korzystania, zasadom i wytycznym
zamieszczonym w Witrynie obowiązującym podczas korzystania. Należy regularnie sprawdzać
łącze „Warunki korzystania” na głównej stronie witryny legutko.com.pl, aby zapoznać się z
aktualnymi warunkami. Naruszenie któregokolwiek z Warunków korzystania oznacza
automatyczne wypowiedzenie licencji na odwiedzanie lub korzystanie z Witryny.

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA; OGRANICZONA LICENCJA
DLA UŻYTKOWNIKÓW
2.1 Wszelka zawartość niniejszej Witryny, w tym m.in. obrazy, materiały wideo, muzyka oraz
powiązane meta dane (łącznie „Zawartość W.Legutko”), jak również dobór i aranżacja Zawartości
W.Legutko, są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnica
handlową i innymi prawami własności intelektualnej oraz porozumieniami. Niepowołane
korzystanie z Zawartości W.Legutko stanowi naruszenie ww. praw i niniejszych Warunków
korzystania. O ile nie określono wyraźnie inaczej w niniejszych Warunkach lub w osobnej umowie
licencyjnej zawartej między użytkownikiem a W.Legutko, firma W.Legutko nie udziela żadnej
wyraźnego ani dorozumianego pozwolenia na korzystanie z Witryny, Serwisów witryny
(zdefiniowanych w dalszej części) ani też Zawartości W.Legutko. Użytkownik nie może kopiować,
wtórnie publikować, ramkować, zamieszczać łączy do, pobierać, przesyłać, modyfikować,
tworzyć opracowań na podstawie, wypożyczać, wynajmować, użyczać, sprzedawać, dokonywać
cesji, dystrybuować, przedstawiać, licencjonować, udzielać podlicencji, odtwarzać kodu
źródłowego Witryny ani jakiejkolwiek Zawartości W.Legutko. Ponadto użytkownik nie może

używać technik eksploracji danych, robotów ani podobnych sposobów gromadzenia i ekstrakcji
danych i/lub obrazów w odniesieniu do Witryny ani Zawartości W.Legutko.
2.2 O ile nie zawarto umowy licencyjnej z W.Legutko, zabrania się pobierania, dystrybucji,
wyświetlania i/lub kopiowania jakichkolwiek materiałów W.Legutko. za wyjątkiem materiałów
zamieszczonych w zakładce download (do pobrania) do których W. Legutko Przedsiębiorstwo
Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o. posiada prawa autorskie.
2.3 Użytkownik nie może usuwać żadnych znaków wodnych ani informacji o prawach autorskich
zawartych w materiałach W.Legutko.

3. ZNAKI HANDLOWE W.LEGUTKO
3.1 Dla celów niniejszych Warunków korzystania z usługi, pojęcie "Znaki handlowe" będzie
oznaczać wszelkie prawne lub zarejestrowane znaki handlowe, logotypy, znaki usługowe, nazwy
handlowe, nazwy domen internetowych lub inne wskazówki pochodzenia obecnie lub w
przyszłości stosowane przez W.Legutko.
3.2 Żadna z treści zawartych w niniejszych warunkach nie udziela ani nie będzie interpretowana
jako udzielenie użytkownikowi prawa do korzystania ze znaku handlowego W.Legutko, chyba że
niniejsze Warunki korzystania z usługi wyraźnie udzielają takich praw.
3.3 Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał ze znaków handlowych firmy W.Legutko w
żaden sposób, który mógłby zdyskredytować lub niekorzystnie wpłynąć na te znaki handlowe lub
W.Legutko.
3.4 Użytkownik oświadcza, że nie będzie kwestionował lub w inny sposób spierał się (np. w
postępowaniu prawnym lub innym) ani wspierał czy namawiał inne osoby lub podmioty do
kwestionowania lub spierania się z ważnością jakichkolwiek znaków handlowych W.Legutko lub
praw do znaków handlowych posiadanych przez W.Legutko.
3.5 Użytkownik oświadcza, że nie będzie stosował żadnego znaku handlowego W.Legutko ani
jego odmiany (włącznie z błędami w pisowni) jako nazwy domeny lub jako części nazwy domeny
bez względu na to, czy jest to domena najwyższego standardu, ani jako metaznacznik, słowo
kluczowe czy lub innego rodzaju kod lub dane programowania.
3.6 Użytkownik nie może nigdy przyjmować ani stosować, bez uprzedniej pisemnej zgody
W.Legutko, żadnego słowa lub znaku, który jest podobny lub może przypominać znaki handlowe
W.Legutko.
3.7 Wygląd strony W.Legutko, włącznie z nagłówkami, niestandardowymi grafikami, ikonami
przycisków, jak również skryptami stanowią dekoracje handlowe i/lub znaki handlowe lub znaki
usługowe W.Legutko i nie mogą być kopiowane, imitowane ani stosowane, w całości lub w
części, bez uprzedniego pisemnej zgody firmy W.Legutko.
3.8 Wszelkie inne znaki handlowe, nazwy produktów oraz nazwy firm lub logotypów stosowanych
lub pojawiających się na stronie internetowej W.Legutko stanowią własność poszczególnych
właścicieli. Odniesienia do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji za
pomocą nazwy handlowej, znaku handlowego, producenta, dostawcy lub inne nie stanowią ani

nie sugerują ich poparcia, sponsoringu lub rekomendacji przez firmę W.Legutko, chyba że
zostanie to wyraźnie oświadczone.
3.9 Użytkownik nie może stosować znaku handlowego, logotypu, obrazu ani innych
własnościowych grafik firmy W.Legutko w celu odsyłania do strony internetowej W.Legutko bez
uprzedniego pisemnego pozwolenia firmy W.Legutko.
3.10 Użytkownik nie może oprawiać ani wstawiać odsyłacza do strony internetowej W.Legutko
czy jakiegokolwiek obrazu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy W.Legutko.

4. SERWISY WITRYNY
4.1 Użytkownikowi udostępniane są różne usługi, stosownie do korzystania przez niego z Witryny
oraz znajdującej się w niej licencjonowanej Zawartości W.Legutko („Serwisy witryny”).
Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Serwisów witryny i z nich korzystać pod warunkiem
zachowania zgodności z niniejszymi Warunkami korzystania, wszelkimi obowiązującymi
umowami licencyjnymi zawartymi z firmą W.Legutko oraz prawem. W.Legutko pozostaje
wyłącznym posiadaczem wszelkich praw do Serwisów witryny i zastrzega sobie wszelkie prawa,
które nie zostały wyraźnie udzielone na mocy niniejszych Warunków korzystania. W.Legutko,
wyłącznie według własnego uznania, może zmieniać, zastępować lub likwidować Serwisy witryny
w dowolnej chwili, z jakiejkolwiek przyczyny, za powiadomieniem lub bez. W.Legutko udostępnia
Serwisy witryny na zasadach „tak jak jest” (ang. „as is”) oraz „w miarę dostępności” (ang. „as
available”). W.Legutko (lub strony trzecie działające w jej imieniu) może/mogą gromadzić dane
dotyczące korzystania z Serwisów Witryny przez użytkownika.
4.2 Firma W.Legutko może udostępniać Zawartość W.Legutko za pośrednictwem Serwisów
witryny. Użytkownik nie może korzystać z Zawartości W.Legutko w jakimkolwiek celu bez
uprzedniego uzyskania licencji na korzystanie z takiej Zawartości W.Legutko. Wszelkie
korzystanie z Zawartości W.Legutko podlega odpowiedniej, odrębnej umowie licencyjnej
zawartej między użytkownikiem a W.Legutko. Wyświetlanie i/lub publiczna dystrybucja
Zawartości W.Legutko opatrzonej znakiem wodnym lub nielicencjonowanej (niezależnie od tego,
czy stanowi ona część opracowania lub jest samodzielna) stanowią naruszenie praw autorskich.

5. ZAWARTOŚĆ UŻYTKOWNIKA
5.1 Zabrania się wysyłania, zamieszczania lub przesyłania jakichkolwiek filmów, obrazów,
tekstów, nagrań audio lub innej zawartości, która:
•

Narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej stron trzecich bądź ich
dobre imię lub prywatność.

•

Zawiera jakiekolwiek treści pornograficzne, obraźliwe lub w inny sposób nielegalne lub
niemoralne.

•

Wykorzystuje osoby niepełnoletnie;

•

Przedstawia akty przemocy lub czynności niezgodne z prawem;

•

Przedstawia akty okrucieństwa lub przemocy wobec zwierząt;

•

Promuje nieuczciwe zachowania, stanowi przejawy oszukańczej reklamy bądź
nieuczciwej konkurencji;

•

Narusza jakiekolwiek prawo, ustawę bądź przepis.

6. ROSZCZENIA W ZAKRESIE NARUSZENIA /
POWIADOMIENIA DMCA
6.1 Jeśli użytkownik uważa, że jakikolwiek obraz lub inny materiał udostępniony przez W.Legutko
narusza jakiekolwiek przysługujące mu lub kontrolowane przez niego prawo autorskie, może
powiadomić o tym fakcie firmę W.Legutko w sposób określony w Polityce Informowania o
Naruszeniu Praw Autorskich DCMA.

7. OGRANICZENIA
7.1 Użytkownik oświadcza, że nie będzie:
•

Zachowywać się w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy lub prawa W.Legutko bądź
stron trzecich.

•

Naruszać jakichkolwiek obowiązujących praw ani przepisów dotyczących dostępu do lub
korzystania z Witryny bądź podejmować działań, które są zabronione zgodnie z
niniejszymi Warunkami Korzystania.

•

Naruszać praw firmy W.Legutko ani innych stron trzecich (w tym prawa do prywatności i
dobrego imienia), ubliżać, zniesławiać, dręczyć ani grozić innym osobom.

8. OGRANICZENIA I ANULOWANIE DOSTĘPU
8.1 W.Legutko może zablokować, ograniczyć, wyłączyć, zawiesić lub odebrać dostęp do całej lub
części witryny, usług oferowanych na witrynie i/lub zawartości W.Legutko w dowolnym momencie
według naszego uznania i bez wcześniejszego powiadamiania. Wszelkie Twoje działania, które
według uznania W.Legutko ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom lub podmiotom
dostęp do witryny lub oferowanych usług są surowo zabronione i mogą prowadzić do usunięcia
Twojego dostępu do witryny lub oferowanych usług bez wcześniejszego powiadomienia.

9. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH
9.1 Jeśli W.Legutko zapewni użytkownikowi łącza prowadzące ze swojej witryny
internetowej do witryny internetowej jakiejkolwiek strony trzeciej lub pozwoli na
zamieszczenie jakiejkolwiek stronie trzeciej łącza prowadzącego do witryny internetowej

W.Legutko, użytkownik powinien być świadomy, że W.Legutko nie udziela żadnej wyraźnej
ani dorozumianej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek zawartość ani
praktyki takich stron trzecich lub ich witryn internetowych. Tego rodzaju witryny
internetowe są poza kontrolą W.Legutko, a W.Legutko zapewnia i/lub pozwala na użycie
takich łączy wyłącznie dla wygody użytkownika. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie
oznacza powiązania, wspierania ani przejęcia zawartości przez W.Legutko.

10. GWARANCJE I OŚWIADCZENIA
10.1 Użytkownik korzysta z Witryny i Serwisów witryny na własne ryzyko. Witryna i
Serwisy witryny są dostarczane przez W.Legutko zgodnie z niniejszymi Warunkami
korzystania oraz na zasadzie „tak jak jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej,
dorozumianej, ani też ustawowej gwarancji (rękojmi) bądź innej gwarancji. W.Legutko
wyraźnie wyklucza wszelkiego rodzaju gwarancje, wyraźne i dorozumiane, dotyczące
któregokolwiek z Serwisów witryny udostępnianych w dowolnym czasie, w tym m.in.
dorozumiane gwarancje wartości rynkowej, przydatności do określonego celu,
nienaruszania praw i wszelkie inne gwarancje mogące zaistnieć zgodnie z jakimkolwiek
prawem. Bez uszczerbku dla powyższego, W.Legutko nie gwarantuje, że: (i) Witryna spełni
wymagania użytkownika; (ii) dostęp do Witryny będzie przebiegał bez przerw; (iii) jakość
Witryny spełni oczekiwania użytkownika; (iv) wszelkie błędy lub wady w witrynie, usługach
lub materiałach zostaną naprawione. W.Legutko nie deklaruje ani nie gwarantuje, że
Serwisy witryny będą dozwolone w danym systemie prawnym ani że Serwisy witryny lub
korzystanie z nich przez użytkownika będzie przebiegało bez przerw lub błędów, ani też że
jakakolwiek Zawartość Użytkownika zgłoszona przez użytkownika będzie dostępna za
pośrednictwem Serwisów witryny lub przechowywana w Serwisach witryny, że Serwisy
witryny spełnią potrzeby użytkownika, ani że firma W.Legutko będzie wspierała
jakąkolwiek funkcję Serwisów Witryny. W zakresie, w jakim którekolwiek wyłączenie lub
ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, obowiązywanie wszelkich
wyraźnych, dorozumianych i ustawowych gwarancji (rękojmi) zostanie ograniczone do
trzydziestu (30) dni od dnia pierwszego korzystania przez użytkownika z Serwisów witryny.
Po upływie tego okresu nie będą obowiązywać jakiekolwiek gwarancje.

11. INFORMACJE OSOBISTE ORAZ PRYWATNOŚĆ
11.1 Firma W.Legutko będzie korzystała z danych użytkownika takich jak imię/nazwisko czy
adres oraz chroniła je zgodnie z Oświadczeniem W.Legutko dotyczącym prywatności, którego
treść jest włączona do niniejszych Warunków Korzystania przez odniesienie.
11.2 Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

12. ZABEZPIECZENIE

12.1 Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę W.Legutko, jej podmioty
zależne, podmioty z nią powiązane, jej licencjodawców, pracowników, agentów, zewnętrznych
dostawców informacji, wysyłających zawartość oraz niezależnych wykonawców z
odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek roszczeniami, szkodami, kosztami,
odpowiedzialnością i wydatkami (w tym m.in. zasadnymi kosztami prawnymi) związanymi z lub
wynikającymi z postępowania użytkownika, korzystania lub braku możliwości korzystania przez
użytkownika z Witryny, Serwisów witryny, naruszenia lub domniemanego naruszenia przez
użytkownika Warunków korzystania z witryny bądź jakiejkolwiek gwarancji lub oświadczeń
zawartych w niniejszych postanowieniach, nieupoważnionego korzystania z Zawartości
W.Legutko czy też pogwałcenia jakichkolwiek praw innych osób.

13. PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ JURYSDYKCJA
13.1 Prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków korzystania jest prawo polskie.
Wszelkie czynności, kontrowersje i spory wynikające z lub dotyczące niniejszych Warunków
korzystania będą rozstrzygane wyłącznie przed sądami powszechnymi właściwymi dla W.
Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o. z/s w Jutrosinie. Użytkownik jest
świadom, iż doręczanie pism procesowych odnoszących się do jakichkolwiek czynności,
kontrowersji lub sporów wynikających z lub związanych z niniejszymi Warunkami korzystania
może przebiegać przez wysłanie egzemplarza pisma procesowego przesyłką listową poleconą
lub za potwierdzeniem odbioru (bądź jakąkolwiek zbliżoną formą przesyłki listowej), z uiszczoną
opłatą pocztową, drugiej stronie; powyższe nie wpływa na prawo do doręczania pism
procesowych w jakikolwiek inny dozwolony prawnie sposób. Niniejszych Warunków korzystania
nie należy interpretować na korzyść lub niekorzyść którejkolwiek ze stron, lecz zgodnie z
zasadnie rozumianym znaczeniem zapisanych w nich postanowień. Nieważność lub
niewykonalność jakiejkolwiek części niniejszych Warunków korzystania nie wpływa na ważność
ani też wykonalność ich całości.

