Warunki korzystania z serwisu
1. WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ
Właścicielem niniejszej strony internetowej (dalej zwanej Witryną) jest OW Polska Sp. z o.o. (dalej zwana OW) z siedzibą w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS pod numerem 0000878645, NIP: 7011015813.
Można się z nami skontaktować za pomocą e-mail: contact@oceanwinds.com
Niniejsza strona internetowa nie może być wykorzystywana w połączeniu z innymi treściami, produktami i/lub usługami, które nie są własnością OW i/
lub jej podmiotów stowarzyszonych i/lub oddziałów/ podmiotów stowarzyszonych i/lub oddziałów.
Dla celów niniejszej Informacji prawnej Użytkownikami są osoby uzyskujące dostęp do Witryny i/lub wysyłające zapytania lub wiadomości e-mail do
Witryny lub wypełniające formularz lub proces rejestracji w Witrynie.

2. ZAKRES
Niniejsza Informacja prawna zawiera wszystkie warunki, które regulują: a) dostęp, nawigację i korzystanie z Witryny; b) odpowiedzialność wynikającą
z korzystania z Witryny oraz dostarczania i/lub zawierania umów na produkty lub usługi, które mogą być oferowane za pośrednictwem Witryny; oraz
c) dostarczanie i korzystanie z zawartości Witryny. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, OW może w poszczególnych przypadkach
ustalać szczegółowe warunki regulujące korzystanie, dostarczanie i/lub zawieranie umów na produkty lub usług, które są oferowane Użytkownikom za
pośrednictwem Serwisu. W każdym przypadku te warunki szczegółowe będą stanowiły integralną część niniejszej Informacji prawnej.
Wykonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek pojedynczej czynności spośród wymienionych poniżej będzie oznaczało akceptację bez zastrzeżeń każdej
zasad zawartych w niniejszej Informacji prawnej i będzie traktowane jako akceptacja ze strony Użytkownika: a) wejście do Serwisu; b) wypełnienie; c)
wysyłanie próśb o informacje lub skarg; d) przyjmowanie ofert pracy/umów lub e) ogólnie rzecz biorąc, wszystkie czynności o podobnym charakterze
do tych wykonywanych podczas wypełniania formularzy i/lub kontaktowania się za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail opublikowane w
Witrynie. Użytkownik musi zatem przeczytać i zrozumieć treść niniejszej Informacji prawnej.
Jeśli za pośrednictwem Witryny oferowane jest korzystanie, dostarczanie i/lub zawieranie umów na produkty lub usługi, sam fakt korzystania i/lub
zamawiania przez Użytkownika lub zamówionych przez Użytkownika, będzie również oznaczał akceptację przez Użytkownika bez zastrzeżeń odpowiednich, określonych warunków, które również stanowią integralną część niniejszej Informacji prawnej.

3. KORZYSTANIE Z SERWISU I DOSTĘP DO NIEGO
Dostęp do Witryny przez Użytkowników jest bezpłatny. Jednakże korzystanie, dostarczanie i/lub zawieranie umów dotyczących produktów i usług, które
mogą być oferowane przez OW może być uzależnione od uprzedniej akceptacji wymogów formalnych, takich jak wypełnienie odpowiednich formularzy, uiszczenie opłat i kosztów i/lub uprzedniej akceptacji szczególnych warunków, które mają do nich zastosowanie.
Samo wejście na Stronę nie oznacza nawiązania jakiejkolwiek więzi lub relacji handlowej pomiędzy OW a Użytkownikiem, z wyjątkiem sytuacji, gdy
zostały ustanowione odpowiednie środki, a Użytkownik uprzednio spełnił ustalone warunki.
Informacje na Stronie Internetowej dotyczące produktów lub usług oferowanych przez OW mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy.
Jeżeli w celu skorzystania, dostarczenia i/lub zawarcia umowy dotyczącej produktu lub usługi oferowanej za pośrednictwem Serwisu Użytkownik jest
zobowiązany do zarejestrowania się, będzie on zobowiązany do podania dokładnych informacji, gwarantujących autentyczność wszystkich danych
podanych podczas wypełniania wcześniej ustalonych formularzy wymaganych do uzyskania dostępu do odpowiednich produktów lub usług. Jeżeli w
wyniku rejestracji Użytkownika zostanie mu przyznane hasło, użytkownik jest zobowiązany do starannego posługiwania się tym hasłem i zachowania go
w tajemnicy. W związku z tym Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie przechowywanie i poufność wszystkich danych identyfikacyjnych i/lub
haseł oraz jest zobowiązany do uniemożliwienia lub ułatwienia ich używania przez osoby trzecie, czy to tymczasowo, czy na stałe, ani do udostępniania
ich innym osobom. Wykorzystanie i/lub zawieranie umów dotyczących produktów lub usług przez osoby trzecie, które zostały nabyte w wyniku błędu,
zaniedbania, użycia lub niewłaściwego użycia hasła przekazanego Użytkownikowi i/lub utraty hasła przez Użytkownika.
Ponadto, obowiązkiem Użytkownika jest niezwłoczne powiadomienie OW o wszelkich okolicznościach, które mogą prowadzić do niewłaściwego wykorzystania danych identyfikacyjnych i/lub haseł, takich jak np. danych identyfikacyjnych i/lub haseł, takich jak kradzież, utrata lub nieuprawniony dostęp,
tak aby OW mógł przystąpić do niezwłocznego ich anulowania. Bez ograniczenia do innych postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie, w którym
nie zostaną zgłoszone takie okoliczności, OW będzie zobowiązany do niezwłocznego OW, OW będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, która
mogłaby wynikać z niewłaściwego wykorzystania danych identyfikujących lub wykorzystania bądź niewłaściwego wykorzystania haseł przez osoby
trzecie.
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W każdym przypadku dostęp, nawigacja i korzystanie z Witryny, a także korzystanie lub zawieranie umów na usługi lub produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu, jest wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika. Użytkownik jest zatem zobowiązany do starannego i wiernego przestrzegania
wszelkich dodatkowych instrukcji udzielanych przez OW lub upoważnionych pracowników OW w związku z korzystaniem z Serwisu i jego zawartością.
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z treści, produktów i usług w sposób staranny, prawidłowy i zgodny z prawem, zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności zobowiązuje się do powstrzymania się od:
•

Korzystania z któregokolwiek z nich w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający rozsądne normy ogólnej moralności publicznej, etyki lub porządek publiczny, lub który jest w jakikolwiek sposób sprzeczny z instrukcjami OW.

•

Korzystania z Serwisu w sposób naruszający uzasadnione prawa osób trzecich.

•

Uzyskiwania dostępu i/lub korzystanie z Serwisu w celach zawodowych lub biznesowych lub włączanie usług i treści Serwisu do własnej działalności gospodarczej.

•

Wykorzystywania treści i produktów, a w szczególności informacji o jakimkolwiek charakterze, uzyskanych za pośrednictwem Witryny lub usług,
do celów reklamowych lub jakichkolwiek innych form komunikacji, które mają na celu bezpośrednią sprzedaż lub mają inny cel handlowy, lub do
niechcianych wiadomości skierowanych do grupy osób, niezależnie od ich ostateczności, jak również powstrzymanie się od komercjalizacji lub
rozpowszechniania w jakikolwiek sposób takich informacji.

Wyraźnie zabrania się używania lub stosowania jakichkolwiek środków technicznych, logicznych lub technologicznych, z których Użytkownicy mogą
czerpać korzyści, bezpośrednio lub pośrednio, z zyskiem lub bez zysku z nieuprawnionego korzystania z treści i/lub usług Serwisu.

4. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI
WITRYNA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZYSTKIE USŁUGI, FUNKCJE, TREŚCI, FUNKCJE I MATERIAŁY UDOSTĘPNIANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM,
SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, PODMIOT NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA GWARANCJI
DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCIĄ, WIARYGODNOŚCIĄ, KOMPLETNOŚCIĄ LUB AKTUALNOŚCIĄ TREŚCI, USŁUG, PRODUKTÓW, TEKSTÓW, GRAFIKI, LINKÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ, ANI TEŻ WYNIKÓW UZYSKANYCH W WYNIKU DOSTĘPU DO
STRONY INTERNETOWEJ I KORZYSTANIA Z NIEJ STRONY INTERNETOWEJ I/LUB TREŚCI NA NIEJ ZAWARTYCH.

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
OW jest właścicielem i/lub posiadaczem praw i/lub uzyskał odpowiednią licencję na prawa własności intelektualnej i/lub prawa do wizerunku, o ile są
one konieczne i/lub obowiązujące, dotyczące treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Termin „treści”, użyty w niniejszym dokumencie, obejmuje
między innymi teksty, projekty graficzne, rysunki, kody, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, dźwięki, indeksy, obrazy, marki, logotypy, wyrażenia, informacje i
ogólnie wszelkie inne twory, które są chronione przez przepisy krajowe i traktatami międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej.
Produkty i usługi oferowane za pośrednictwem Witryny oraz związane z nimi prawa własności intelektualnej są i pozostaną wyłączną własnością OW i/
lub odpowiedniego posiadacza praw.
Wszelkie prawa własności intelektualnej do wszystkich treści są zastrzeżone, a w szczególności zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, powielanie, publiczne przekazywania, przekształcania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób całości lub części jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie
w celach publicznych lub komercyjnych w celach publicznych lub komercyjnych, chyba że za uprzednią, wyraźną i pisemną zgodą OW lub, w zależności
od przypadku, właściciela osób trzecich lub posiadacza praw do tych treści. do nich. Zabronione jest m.in. wykorzystywanie jakiejkolwiek technologii
do pozyskiwania i gromadzenia informacji i treści ze Strony.
Dostęp do Witryny i poruszanie się po niej w żadnym wypadku nie będzie rozumiane jako zrzeczenie się, przekazanie, licencjonowanie lub całkowite
lub częściowe przeniesienie jakichkolwiek praw przez OW w jakikolwiek sposób. W związku z tym niedozwolone jest usuwanie lub manipulowanie jakimikolwiek wskaźnikami własności praw (na przykład wskaźniki „copyright”, „©”, „trademark” lub „™”) lub innych danych identyfikacyjnych, zarówno na
rzecz OW, jak i jakichkolwiek innych stron, oraz/lub wszelkie techniczne mechanizmy zabezpieczające, odciski palców lub jakiekolwiek inne informacje
lub mechanizmy identyfikacyjne, które mogą być zawarte lub w inny sposób odnoszą się do jakiejkolwiek treści.
Wszelkie odniesienia do nazw i marek handlowych lub zastrzeżonych, logo lub innych znaków odróżniających, które są własnością OW lub innych
podmiotów, w sposób dorozumiany zabraniają ich używania bez zgody OW, właściciela lub posiadacza praw. W żadnym momencie, o ile wyraźnie
nie dostęp lub korzystanie z Serwisu i/lub jego zawartości nie daje Użytkownikowi jakiegokolwiek prawa do marek, logo i/lub znaków wyróżniających
zawartych w Serwisie, z których każdy jest chroniony prawem.
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6. LINKI
6.1. Linki z Serwisu do innych stron internetowych
OW może oferować bezpośrednie lub pośrednie łącza do innych stron internetowych, które znajdują się poza Serwisem. Obecność tych linków na
Witrynie ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi zaproszenia do zawierania umów dotyczących produktów i/lub usług
oferowanych na tych stronach. Ponadto, żaden taki link nie oznacza istnienia powiązania handlowego lub relacji z osobą lub podmiotem będącym właścicielem strony internetowej, do której link jest oferowany. W każdym takim przypadku OW nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie ogólnych warunków, które należy uwzględnić uwzględniane przy korzystaniu, dostarczaniu lub zawieraniu umów dotyczących takich usług lub produktów, a w związku
z tym OW nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w jakikolwiek sposób w związku z takimi produktami lub usługami w jakikolwiek sposób.
OW nie posiada wiedzy, zasobów ludzkich ani środków technicznych, aby kontrolować lub zatwierdzać informacje, treści, produkty lub usług dostarczanych przez lub za pośrednictwem innych stron internetowych, do których oferuje link z Witryny. W ZWIĄZKU Z TYM, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, PODMIOT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KWESTIE ZWIĄZANE Z TAKIMI
STRONAMI INTERNETOWYMI OSÓB TRZECICH, DO KTÓRYCH ODNOŚNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W WITRYNIE. W SZCZEGÓLNOŚCI, BEZ OGRANICZEŃ,
PODMIOT NIE BĘDZIE W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY ZA FUNKCJONOWANIE, DOSTĘP, DANE, INFORMACJE, PLIKI, JAKOŚĆ, PRODUKTY I
USŁUGI, LINKI I/LUB ZAWARTOŚĆ TAKICH STRON INTERNETOWYCH.
Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy OW poweźmie wiadomość, że działalność lub informacje, do których zamieszcza link, są nielegalne i
będą prowadzić do przestępstwa lub naruszy prawa lub własność osób trzecich, podejmie niezwłocznie działania z zachowaniem należytej staranności
w celu usunięcia lub zaprzestania korzystania z odpowiedniego linku.
Podobnie, jeżeli Użytkownicy dowiedzą się o nielegalności działań podejmowanych za pośrednictwem takich stron internetowych osób trzecich, będą
oni obowiązek poinformowania o tym fakcie OW przy najbliższej możliwej okazji, tak aby OW mógł to ocenić i podjąć odpowiednie działania.
6.2. Linki z innych stron internetowych do Serwisu
Jeżeli jakikolwiek Użytkownik, podmiot lub strona internetowa chce utworzyć link do Witryny o jakimkolwiek charakterze, musi spełnić następujące
warunki:
•

Będą one musiały uzyskać uprzednie, wyraźne i pisemne zezwolenie OW.

•

Link będzie umieszczony wyłącznie na stronie głównej Serwisu, chyba że zostanie to określone lub autoryzowane w inny sposób.

•

Link będzie musiał być bezwzględny i kompletny, tj. musi prowadzić Użytkownika poprzez kliknięcie na stronę główną i musi obejmować całą tę
stronę. W żadnym wypadku, o ile OW nie udzielił innej zgody, strona internetowa, z której pochodzi link, nie będzie mogła i) w jakikolwiek sposób
powielać w jakikolwiek sposób Stronę Internetową, ii) włączać Strony Internetowej jako części swojej własnej strony internetowej lub jako ramki z
takiej strony, lub iii) mieć możliwość tworzenia przeglądarki na którejkolwiek ze stron Witryny.

•

Na stronie internetowej, z której następuje połączenie, o ile OW nie wyrazi na to uprzedniej zgody na piśmie, nie można umieszczać żadnych
oświadczeń o jakimkolwiek charakterze, że OW zezwoliła na utworzenie linku. Jeżeli OW zamieszczając link ze swojej strony internetowej do Strony
Internetowej chce umieścić na swojej stronie internetowej jakiejkolwiek marki, nazwy, nazwy handlowej, etykiety, logo lub jakiegokolwiek innego
znaku identyfikującego OW i/lub Stronę internetową, muszą uzyskać uprzednie, wyraźne i pisemne upoważnienie OW.

•

OW zabrania zamieszczania linków do Strony Internetowej na wszystkich tych stronach internetowych, które zawierają materiały, informacje lub
treści niezgodne z prawem, poniżające, obsceniczne i w ogóle naruszające moralność, porządek publiczny, obowiązujące przepisy prawa, ogólnie
przyjęte zasady współżycia społecznego lub które naruszają uzasadnione prawa osób trzecich.

7. PRYWATNOŚĆ
Gdy wymagane jest, aby Użytkownik zarejestrował się lub podał dane osobowe (w celu uzyskania dostępu do usług, subskrypcji biuletynów, przeprowadzenia w celu uzyskania dostępu do usług, zapisania się do newslettera, przeprowadzenia procesu rejestracji, zażądania informacji, wysłania formularzy, przeprowadzenia konsultacji lub złożenia zażalenia lub w celu zawarcia jakiejkolwiek transakcji umownej, między innymi), Użytkownik zostanie
powiadomiony o konieczności podania swoich danych osobowych.
W każdym przypadku gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, jak również z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część niniejszej Informacji prawnej.
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8. CZAS OBOWIĄZYWANIA I MODYFIKACJE
OW zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Informacji prawnej i/lub warunków szczególnych, które mogły zostać ustanowione w celu
korzystania i/lub zawierania umów dotyczących produktów i usług dostarczanych za pośrednictwem Witryny, w każdym przypadku, gdy uzna to za
stosowne ze względów biznesowych i/lub w celu dostosowania się i przestrzegania wszelkich zmian w przepisach prawa i technologii, które zaczną
obowiązywać od momentu ich zaktualizowanej publikacji na Stronie internetowej.
Okres obowiązywania niniejszej Informacji prawnej pokrywa się z okresem jej publikacji i ekspozycji w Witrynie, do czasu jej całkowitej lub częściowej
zmiany. Z tą chwilą zmodyfikowane warunki korzystania z Serwisu staną się wiążące.
OW może w każdym czasie zakończyć, anulować lub przerwać dostęp do opublikowanych treści. W każdym takim przypadku Użytkownik nie będzie
miał prawa do żądania odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu. Po każdym takim anulowaniu, zakazy, które zostały określone powyżej w niniejszej Informacji prawnej, dotyczące korzystania z treści pozostają w mocy.

9. KOMUNIKACJA
W celu komunikacji pomiędzy OW a Użytkownikiem, Użytkownik musi kontaktować się z OW za pośrednictwem adresu pocztowego i/lub adresu e-mail
podanego w Serwisie. Komunikaty OW do Użytkownika muszą być zgodne z danymi kontaktowymi podanymi przez Użytkownika. W związku z tym Użytkownik wyraźnie akceptuje używanie podanego adresu e-mail jako ważnego środka wymiany informacji pomiędzy OW a Użytkownikiem.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE
Niniejsza Informacja prawna podlega prawu polskiemu.
Nagłówki poszczególnych sekcji mają jedynie charakter informacyjny i nie wpływają na interpretację niniejszej Informacji prawnej, nie kwalifikują jej ani
nie modyfikują.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy skutkami niniejszej Informacji prawnej a konkretnymi warunkami, które mogą być ustanowione w
odniesieniu do konkretnych produktów lub usług oferowanych w Witrynie, pierwszeństwo będą miały te ostatnie.
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszej Nocie prawnej mogłoby zostać uznane za całkowicie lub częściowo niewiążące
przez Sąd lub uznany organ regulacyjny, taka nieważność nie będzie miała wpływu na pozostałe postanowienia zawarte w niniejszej Nocie prawnej ani
na jakiekolwiek inne postanowienia, które zostały ustanowione.
Jeżeli OW nie skorzysta z któregokolwiek z praw zawartych w niniejszej Informacji prawnej, takie zdarzenie nie będzie stanowiło zrzeczenia się tego
prawa, chyba że zostanie to wyraźnie stwierdzone na piśmie.
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