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REGULAMIN STRONY LIGA-TYPERA.PL

W niniejsz ych regulaminie każ de uż ycie słów "Ty", "Twój" lub podobne
oz nacz a każ dego uż ytkownika tej strony internetowej. Terminy takie jak
"my", "nas", ‘’nasz e" lub podobne oz nacz ają Liga-Typera.pl.
Strona internetowa, Liga-Typera.pl ("Strona" lub "Witryna"), jest
obsługiwana prz ez f irmę Web Admin, z arejestrowaną w Anglii z siedz ibą w
Banbury pod adresem 8 Lord Fielding Close, OX16 1GB.
Uważ nie prz ecz ytaj regulamin, ponieważ określa on warunki, które odnosz ą
się do korz ystania z tej strony i wsz ystkich cz ęści jej z awartości oraz
wsz ystkich z najdujących się na niej materiałów. Korz ystając z e strony,
potwierdz asz , ż e akceptujesz niniejsz e warunki uż ytkowania i z gadz asz się
na ich prz estrz eganie. Jeśli nie wyraż asz z gody na niniejsz e warunki
uż ytkowania, nie korz ystaj z tej witryny.
Niniejsz y regulamin jest cz ęścią wsz ystkich z asad współpracy i należ y go
cz ytać łącz nie z nasz ą Polityką Prywatności.
Prosimy o dokładne z apoz nanie się z poniższ ymi punkt ami
Regulaminu Liga-T ypera.pl.
1. Zmiany regulaminu
2. Zmiany na stronie Liga-Typera.pl
3. Prawa własności intelektualnej
4. Wiarygodność inf ormacji
5. Korz ystanie z Liga-Typera.pl
6. Linki z ewnętrz ne
7 . Wirusy
8. Kontakt
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ZMIANY REGULAMINU

Zastrz egamy sobie prawo do z miany regulaminu w dowolnym cz asie
poprz ez uaktualnienie strony, na której z najduje sie regulamin. Radz imy
regularnie sprawdz ać stronę z regulaminem, aby być świadomym z mian,
które są akceptowane prz ez uż ytkowników korz ystających z Liga-Typera.pl.
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ZMIANY NA STRONIE LIGA-TYPERA.PL

Liga-Typera.pl jest regularnie aktualiz owana, a z atem treść moż e się
z mieniać w dowolnym momencie. Jeśli z ajdz ie taka potrz eba, moż emy
z awiesić dostęp do strony lub z amknąć ją na cz as nieokreślony. Nie
ponosimy odpowiedz ialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna
internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie lub na dowolny
okres. Każ dy materiał na stronie moż e być nieaktualny w dowolnym
momencie i nie jesteśmy z obowiąz ani do aktualiz acji takich materiałów.
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PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Liga-Typera.pl jest chroniona prawem autorskim, prawami do baz y danych
oraz innymi prawami własności intelektualnej i prawami pokrewnymi
("Prawa"), które są nasz ą własnością. Wsz ystkie takie prawa są z astrz eż one.
O ile na stronie nie podano inacz ej:
uż ytkownik moż e pobierać i drukować materiały z Liga-Typera.pl do
uż ytku własnego;
uż ytkownik moż e prz esłać materiał z Liga-Typera.pl do innych osób w
celu ich prywatnego uż ytku, pod warunkiem, ż e Liga-Typera.pl
z ostanie jasno określona jako ź ródło wiadomości oraz adres nasz ej
strony internetowej z ostanie dokładnie podany: liga-typera.pl. Osoby,
którym wysłano te inf ormacje również musz ą brać pod uwagę te
warunki;
uż ytkownik moż e z amiesz cz ać linki do nasz ej witryny pod warunkiem,
ż e linkują stronę główną i pod warunkiem, ż e robią to w sposób
ucz ciwy, z godny z prawem i nie narusz ają nasz ej reputacji ani nie
wykorz ystują jej. Nie moż na tworz yć linków, które sugerują jakąkolwiek
f ormę nasz ej aprobaty lub poparcia, gdy ono nie istnieje.
Witryny nie moż na wykorz ystywać do celów komercyjnych, a uż ytkownik nie
moż e jej w inny sposób odtwarz ać, ponownie wykorz ystywać ani
roz powsz echniać (w tym, na prz ykład, tworz ąc baz ę danych - elektronicz ną
lub inną - która z awiera materiały pobrane lub w inny sposób uz yskane z
Liga-Typera.pl) bez nasz ej uprz edniej pisemnej z gody. Jeśli wydrukujesz ,
skopiujesz lub pobierz esz dowolną cz ęść nasz ej witryny internetowej z
narusz eniem niniejsz ych warunków, Twoje prawo do korz ystania z e strony
z ostanie natychmiast prz erwane i będz iesz musiał z wrócić lub z nisz cz yć
wsz elkie kopie materiałów.
Znaki towarowe, logo i naz wy marek widniejące na Liga-Typera.pl są
własnością nasz ą lub nasz ych dostawców i partnerów. Nie prz yz naje się
ż adnych praw do korz ystania z ż adnego z nich bez uprz edniej pisemnej
z gody właściciela.
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WIARYGODNOŚĆ INFORMACJI

Podcz as tworz enia Liga-Typera.pl staramy się by wsz ystkie inf ormacje były
rz etelne, sprawdz one i prawdz iwe, ale nie udz ielamy ani sobie, ani nasz ym
dostawcom gwarancji, ż e nasz a strona (w tym wsz elkie statystyki z awarte
na witrynie) jest kompletna i z awsz e aktualna. W z wiąz ku z tym nie ponosimy
ż adnej odpowiedz ialności wynikającej z polegania na treści Liga-Typera.pl
prz ez uż ytkownika lub prz ez dowolną osobę, która moż e być inf ormowana o
z awartości strony.
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KORZYSTANIE Z LIGA-TYPERA.PL

Uż ytkownikom nie wolno naduż ywać nasz ej strony poprz ez świadome
wprowadz anie sz kodliwych programów i wirusów. Nie wolno im również
podejmować prób uz yskania nieautoryz owanego dostępu do witryny,
serwera, na którym prz echowywana jest witryna lub jakiegokolwiek serwera,
komputera lub baz y danych podłącz onej do witryny. Nie wolno atakować
witryny z a pomocą ataku typu "DoS" lub roz prosz onego ataku typu "DDoS".
Narusz enie tego prz episu to popełnienie prz estępstwa na podstawie
ustawy o komputerowym naduż yciu z 1990 r. Każ de takie narusz enie
z głosimy odpowiednim organom ścigania i będz iemy współpracować z tymi
organami, ujawniając im toż samość osoby, która dopuściła się tego
prz estępstwa. W prz ypadku powyż sz ego narusz enia Twoje prawo do
korz ystania z witryny prz estanie obowiąz ywać.
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LINKI ZEWNĘTRZNE

Nasz a strona z awiera linki do innych witryn i usług obsługiwanych prz ez
strony niez ależ ne od nas. Zawsz e podejmujemy wsz elkie środki ostroż ności
prz y ich wyborz e, jednakż e nie bierz emy odpowiedz ialności z a z awartość
lub dostępność tych stron internetowych i nie moż emy ponosić
odpowiedz ialności z a materiały z awarte na nich lub z a wykorz ystanie
danych osobowych z ebranych prz ez te strony. Jeśli z decydujesz się na
uż ycie stron powiąz anych, robisz to na własne ryz yko, a my z achęcamy do
z apoz nania się z polityką prywatności obowiąz ującą dla każ dej konkretnej
witryny.
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WIRUSY

My i nasi dostawcy podejmujemy odpowiednie środki ostroż ności, aby
z apobiec wirusom komputerowym, koniom trojańskim, usz kodz onym plikom
lub innym elementom, które mogą spowodować usz kodz enie komputera
lub mienia, lub w inny sposób spowodować niewłaściwe dz iałanie
komputera, ale nie ponosimy odpowiedz ialności z a nie. Zalecamy więc
każ demu uż ytkownikowi prz edsięwz ięcie wsz elkich środków ostroż ności
prz eciwko takim wirusom, w tym stosowanie odpowiedniego
oprogramowania ochronnego.
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KONTAKT

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotycz ące witryny, skontaktuj się z nami
pod adresem kont akt @liga-t ypera.pl.
Kliknij poniż sz y link, aby pobrać wersję PDF Regulaminu Liga-Typera.pl:
Regulamin Liga-Typera.pl
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