
WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI 

 

STRESZCZENIE 

Ta Strona (“STRONA”) jest obsługiwana przez  Scotlandtitle. Na całej Stronie, terminy „my”, „nas”, 

oraz „nasze” odnoszą się do  Scotlandtitle.  Scotlandtitle oferuje tę Stronę, włączając wszystkie 

informacje, narzędzia i usługi na niej dostępne, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich 

postanowień, warunków, regulacji i powiadomień tutaj stwierdzonych. 

ODWIEDZAJĄC NASZĄ STRONE I/LUB NABYWAJĄC COŚ OD NAS, KORZYSTASZ Z NASZEJ “USŁUGI” I 

ZGADZASZ SIĘ NA PODLEGANIE NASTĘPUJĄCYMI POSTANOWIENIOM I WARUNKOM („WARUNKI 

KORZYSTANIA Z USŁUGI”, „WARUNKI”), W TYM TE DODATKOWE POSTANOWIENIA I WARUNKI ORAZ 

REGULACJE DO KTÓRYCH ODNOSIMY SIĘ TUTAJ I/LUB DOSTĘPNE W HIPERLINKU. NINIEJSZE 

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI ODNOSZĄ SIĘ DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW STRONY, W TYM 

BEZ OGRANICZEŃ DO UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY JĄ PRZEGLĄDAJĄ, SĄ SPRZEDAWCAMI, 

KONSUMENTAMI, KUPCAMI, I/LUB TWÓRCAMI TREŚCI. JAKO UŻYTKOWNIK ZGADZASZ SIĘ NA 

OTRZYMYWANIE WYMAGANYCH POWIADOMIEŃ ORAZ NA TRANSAKCJE Z NAMI DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY, PROSIMY NIE UŻYWAJ TEJ STRONY.  

Wszystkie nowe funkcje oraz narzędzia dodawane do aktualnego sklepu również podlegają 

Warunkom Korzystania z Usługi. Użytkownik może przejrzeć najnowszą wersję Warunków 

Korzystania z Usługi w dowolnej chwili na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, 

zmienienia i zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania z Usługi publikując 

aktualizacje i/lub wprowadzając zmiany na naszej Stronie. Obowiązkiem Użytkownika jest okresowe 

sprawdzanie strony w celu zapoznania się ze zmianami. Państwa regularne korzystanie i dostęp do 

Strony po wprowadzeniu zmiany stanowi dowód akceptacji tych zmian.  

Naruszenie lub pogwałcenie dowolnego z Warunków będzie skutkowało natychmiastowym 

zakończeniem Twoich Usług.  

SEKCJA 1 - REJESTRACJA 

Użytkownik musi zarejestrować się na Stronie w celu korzystania z jej niektórych funkcji. Jeśli chcą 

Państwo tylko przeglądać zawartość Strony, rejestracja jest opcjonalna. 

W trakcie rejestracji, wymagane jest podanie przez Użytkownika danych kontaktowych obejmujących 

adres e-mail, nazwę użytkownika oraz hasło. Użytkownik może wybrać dowolną nazwę z wyjątkiem 

nazw, które udają inną osobę, terminów które są takie same lub zwodniczo podobne do słynnych 



znaków handlowych, lub terminów, które są w jakikolwiek sposób obraźliwe. Użytkownik może, ale 

nie jest do tego zobligowany, użyć swojego własnego imienia i nazwiska. Zastrzegamy sobie prawo do 

odrzucenia lub usunięcia dowolnej nazwy użytkownika. 

W przypadku naszych niektórych funkcji, takich jak nabywanie produktów i usług, wymagane jest aby 

Użytkownik podał swoje imię i nazwisko, adres, informacje rozliczeniowe oraz dane dotyczące karty 

kredytowej. Jest wymagane aby Użytkownik podał dokładne i kompletne informacje. 

SEKCJA 2 – WIEK UŻYTKOWNIKÓW 

 

Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z tej Usługi, a rodzice lub opiekunowie prawni nie 

mogą akceptować niniejszych Warunków Korzystania z Usługi w ich imieniu. Jeśli zdamy sobie 

sprawę, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam lub próbowało przekazać dane osobiste, 

dołożymy wszelkich starań aby je na zawsze usunąć z naszych plików. 

Jeśli masz mniej niż 18 lat, ale co najmniej 13 lat, możesz używać tej Strony, ale tylko pod nadzorem 

rodzica lub opiekuna prawnego, który zgodzi się przyjąć zobowiązania niniejszych Warunków 

Korzystania z Usługi. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnych zgadzającym się na przyjęcie 

niniejszych Warunków Korzystania z Usługi na korzyść dziecka w wieku od 13 do 18 lat, pamiętaj, że 

jesteś całkowicie odpowiedzialny za jej lub jego korzystanie z tej Strony, w tym za wszystkie 

finansowe zobowiązania i odpowiedzialność prawną, które ona lub on mogą ponieść.  

 

SEKCJA 3 – WARUNKI OGÓLNE 

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia świadczenia usługi każdemu z jakiegokolwiek powodu w 

dowolnym czasie. 

Jako Użytkownik przyjmujesz, że Twoje treści (nie uwzględniają danych dotyczących karty 

kredytowej) mogą być przekazane w niezaszyfrowanej formie oraz podlegać (a) transmisji poprzez 

różne sieci; oraz (b) zmianom w celu adaptacji i zgodności z wymaganiami technicznymi łączących 

sieci i narzędzi. Dane dotyczące karty kredytowej są zawsze szyfrowane w trakcie transferu między 

sieciami. 

Zgadasz się nie reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać 

żadnej części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na Stronie 

poprzez, którą usługa jest świadczona, bez naszej pisemnej zgody.   



Nagłówki użyte w tej umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny 

sposób wpływać na niniejsze Warunki. 

Jako Użytkownik nie wolno Ci przekazywać żadnych robaków i wirusów ani żadnego kodu o 

charakterze destrukcyjnym. 

SEKCJA 4 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ ORAZ AKTUALNOŚĆ INFORMACJI 

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępniane na tej stronie nie są dokładne, 

kompletne i aktualne. Materiały umieszczone na tej stronie mają charakter ogólny i nie powinny być 

traktowane lub wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji 

podstawowych, dokładniejszych, bardziej kompletnych i bardziej terminowych źródeł informacji. 

Każde powołanie się i poleganie na materiałach z tej strony odbywa się na Państwa własne ryzyko. 

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Z konieczności, informacje historyczne nie są 

aktualne i mogą być wykorzystywane tylko jako odnośniki. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści 

tej strony w dowolnej chwili, ale nie mamy żadnego obowiązku aktualizowania jakichkolwiek 

informacji na naszej stronie. Jako Użytkownik zgadzasz się, że monitorowanie zmian na naszej stronie 

jest wyłącznie Twoją odpowiedzialnością.  

SEKCJA 5 – POLITYKA PRYWATNOŚCI  Scotlandtitle 

Korzystanie z tej Strony oznacza, że Użytkownik wyraża ciągłą zgodę na ustalenia Oświadczenia o 

Ochronie Prywatności  Scotlandtitle, które można dokładnie poznać w dowolnej chwili klikając na link 

“Prywatność” dostępny na Stronie. 

Dane osobiste, które dostarczasz  Scotlandtitle oraz wszelkie informacje o korzystaniu ze Strony, 

które uzyskujemy będą podlegać ustaleniom Oświadczenia o Ochronie Prywatności  Scotlandtitle na 

tej stronie.  

SEKCJA 6 – WARUNKI ZAKUPU  

W przypadku, gdy Użytkownik dokona zakupu towarów lub usług za pomocą Strony będzie związany 

takimi warunkami, które są przedstawione na Zamówieniu [Fakturze], które będzie wysłane do niego 

po potwierdzeniu zamówienia jak wskazano na Stronie lub na samym Zamówieniu [Fakturze]. 

W przypadku braku wysyłania przez nas do Użytkownika jakiegokolwiek Zamówienia [Faktury] 

warunki będą mieć postać określoną w niniejszych warunkach i postanowieniach lub taką jaka została 

określona na samej Stronie w odniesieniu do ceny towarów, akceptowalnych metod płatności, 



terminowości takich płatności, wymagań wobec Użytkownika zobowiązujących go do zapłacenia 

dodatkowych kosztów przesyłki i przewozu tak jak mogą być one wskazane na Stronie.   

Nie mamy obowiązku dostarczyć Państwu jakichkolwiek towarów lub usług, które mogą być 

ogłoszone do sprzedaży lub dostawy na naszej Stronie. Po wysłaniu przez Użytkownika zamówienia 

na towary lub usługi, składa on nam ofertę prawną, którą możemy ale nie musimy zdecydować się 

zaakceptować. Umowa prawnie wiążąca będzie istnieć między nami, gdy Użytkownik otrzyma od nas 

pisemne potwierdzenie (przez e-mail lub w inny sposób), które potwierdza zamówienie. 

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami określonymi lub podkreślonymi na 

Stronie, a niniejszymi warunkami i postanowieniami,  i/lub warunkami i postanowieniami które 

podano w Zamówieniu [Fakturze], obowiązującymi warunkami będą te najbardziej korzystne dla nas.  

SEKCJA 7 – ZMIANY USŁUGI I CEN 

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia Usługi (lub jakiejkolwiek jego części lub jego 

treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia. 

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek 

modyfikacje, zmiany cen, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usługi. 

SEKCJA 8 – PRODUKTY LUB USŁUGI (JEŚLI MA ZASTOSOWANIE) 

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie w trybie online za pośrednictwem Strony. 

Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie 

z naszą Polityką Zwrotów. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlić jak najdokładniej kolory i zdjęcia naszych produktów, 

które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że monitor Twojego komputera wyświetli 

jakikolwiek kolor w sposób dokładny. 

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, aby ograniczyć sprzedaż naszych produktów lub usług 

na rzecz jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego 

prawa na podstawie indywidualnych przypadków. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości 

jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów 

mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia wyłącznie według naszego uznania. 

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji każdego produktu w dowolnym momencie. 



Każda oferta dla jakiegokolwiek produktu lub usługi przedstawiona na tej Stronie jest nieważna gdy 

jest to zabronione. 

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji, lub innych materiałów 

zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika spełni jego oczekiwania, albo że jakiekolwiek błędy w 

Usłudze będą poprawione. 

Żadne warunki uzgodnione między nami nie ulegną zmianie, chyba, że taka zmiana została przez nas 

uzgodniona w formie pisemnej. Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia do Użytkownika 

towarów, które nie są dokładnie tymi, które on zamówił, ale są równoważne w zakresie rodzaju i 

jakości, są w tej samej lub niższej cenie niż te zamówione. Jeśli Użytkownik otrzyma towary o niższej 

cenie niż te które zamówił i za które zapłacił, zwrócimy mu różnicę.  

SEKCJA 9 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWO-KSIĘGOWYCH 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji dowolnego zamówienia, które Państwo u nas złożą. 

Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na 

gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone 

przez lub w ramach tego samego konta klienta, karty kredytowej i/lub zleceń, które używają tego 

samego rozliczenia i/lub adresu wysyłki. W przypadku, gdy dokonujemy zmian lub anulujemy 

zamówienie, możemy próbować informować poprzez kontakt e-mail i/lub adres rozliczeniowy/ 

numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do 

ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie, wydają się być złożone przez 

dealerów, sprzedawców, lub dystrybutorów. 

Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć aktualne, pełne i dokładne informacje na temat zakupu oraz 

konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do 

niezwłocznego zaktualizowania swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail oraz 

numerów kart kredytowych i ich dat ważności tak, abyśmy mogli zakończyć jego transakcje i 

skontaktować się nim w razie potrzeby. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszą Polityką Zwrotów. 

SEKCJA 10 – NARZĘDZIA OPCJONALNE 

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi innych firm, których ani nie monitorujemy, ani nad 

którymi nie mamy żadnej kontroli oraz do których nie mamy żadnego dojścia. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że możemy zapewnić dostęp do takich narzędzi 

"jak jest" i "jak dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i 



bez żadnego potwierdzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub odnoszącej się 

do korzystania z opcjonalnych narzędzi firm trzecich. 

Jakiekolwiek użycie przez Użytkownika opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Strony 

jest całkowicie dobrowolne i na własne ryzyko i należy się upewnić, że Użytkownik zna i akceptuje 

warunki dostarczania tych narzędzi przez właściwego dostawcę (-ów) zewnętrznego (-ych). 

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem Strony (w tym 

wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi podlegają również niniejszym 

Warunkom Korzystania z Usługi. 

SEKCJA 11 – ZWIĄZKI Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI 

Niektóre treści, produkty, oraz usługi dostępne poprzez naszą Stronę mogą zawierać materiały od 

firm trzecich.  

Linki firm trzecich na tej stronie mogą przenieść Państwa do stron firm trzecich, które nie są z nami 

powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za zbadanie lub ocenę treści lub dokładności i nie 

gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały firm 

trzecich lub Strony, lub jakiekolwiek inne materiały, produkty, lub usługi firm trzecich.  

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne obrażenia lub uszkodzenia związane z zakupem lub 

korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji wykonanych w 

związku z jakimikolwiek Stronami firm trzecich. Prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z 

politykami i praktykami firm trzecich i upewnienie się, że je Państwo rozumieją zanim przeprowadzą 

Państwo jakiekolwiek transakcje. Skargi, roszczenia, zastrzeżenia, lub pytania związane z produktami 

firm trzecich powinny być kierowane do firm trzecich. 

SEKCJA 12 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJE ZWROTNE I INNE ZGŁOSZENIA 

 

Jeśli, na naszą prośbę, wyślą Państwo pewne konkretne zgłoszenia (na przykład wpisy konkursowe) 

lub bez żądania od nas wyślą Państwo twórcze pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne 

materiały, zarówno on-line, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (zbiorowo, "komentarze"), zgadzają 

się Państwo, że możemy je w każdej chwili, bez żadnych ograniczeń, edytować, kopiować, 

publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i wykorzystywać w inny sposób w dowolnym nośniku. Nie 

jesteśmy i nie będziemy w żaden sposób zobowiązani (1) do utrzymania w tajemnicy jakichkolwiek 

komentarzy; (2) do wypłaty odszkodowania za jakiekolwiek komentarze; lub (3) do odpowiadania na 

jakiekolwiek komentarze. 



Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorowania, edycji i usuwania treści, które możemy określić 

według własnego uznania, za niezgodne z prawem, obraźliwe, groźby, zniesławiające, oszczercze, 

pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe lub naruszające własność intelektualną 

jakiekolwiek strony lub niniejsze Warunki Korzystania z Usługi. 

Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać prawa żadnej osoby trzeciej, w tym 

praw autorskich, znaków handlowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub 

poufnych. Ponadto Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w 

inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów lub nie będą zawierać 

żadnego wirusa komputerowego lub innego złośliwego oprogramowania, które w jakikolwiek sposób 

mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej Strony. Użytkownik nie 

może używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż siebie, lub w inny sposób 

wprowadzać w błąd nas lub osób trzecich co do źródła komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i 

nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Użytkownika 

lub osoby trzecie. 

SEKCJA 13 – PRYWATNOŚĆ ORAZ OCHRONA DANYCH 

Przesyłanie Państwa danych osobistych poprzez sklep jest regulowane naszą Polityką Prywatności.  

Zgadzamy się być związanymi wszelkimi obowiązującymi prawami, orzeczeniami, dyrektywami lub 

aktami prawnymi, które narzucają nam ograniczenia dotyczące wykorzystania w jakikolwiek sposób 

informacji niejawnych dostarczonych przez Państwa, w tym danych dotyczących karty kredytowej i 

danych bankowych, jakiejkolwiek nazwy użytkownika i/lub hasło dostarczone do nas przez Państwa, 

oraz innych szczegółów związanych z osobistymi i finansowymi okolicznościami.  

Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do wymiany z wszelkimi podmiotami trzecimi danych 

odnoszących się do daty Państwa zakupu, rodzaju kupionych towarów lub usług, metod płatności 

oraz kwoty zapłaconej za towary lub usługi.  

W efekcie wejścia na Stronę w Państwa przeglądarce internetowej zostanie zapisane "ciasteczko" , 

które pozwoli nam dostarczać ograniczone informacje do osób trzecich. Jeśli chcą Państwo usunąć 

ciasteczka lub sprawdzić czy przechowywane informacje są dokładne prosimy zapoznać się z opcjami 

Internetu na Państwa przeglądarce Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, lub innym tego typu 

systemie, który pełni taką samą funkcję.  

SEKCJA 14 – BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI, ORAZ POMINIĘCIA  



 

Sporadycznie na stronie lub w Usłudze mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, 

niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, 

kosztów przesyłki produktów, czasu dostawy oraz dostępności. Zastrzegamy sobie prawo 

poprawiania wszelkich błędów, niedokładności i pominięć, a także do zmiany i aktualizacji informacji 

lub anulowania zamówień w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia (włączając sytuacje 

gdy Użytkownik już złożył swoje zamówienie) jeśli jakakolwiek informacja w Usłudze lub na 

jakiejkolwiek powiązanej Stronie jest niedokładna.  

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji, zmiany lub doprecyzowania informacji w Usłudze lub na 

wszelkich powiązanych Stronach, w tym bez ograniczeń, informacje o cenach, z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przez prawo. Brak określonych dat aktualizacji lub odświeżenia 

umieszczonych w Usłudze lub na wszelkich powiązanych Stronach, powinien być traktowany jako 

wskazanie, że wszystkie informacje zawarte w Usłudze lub na wszelkich powiązanych Stronach 

zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane. 

SEKCJA 15 – NIEDOZWOLONE UŻYCIE 

 

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach Korzystania z Usługi, zabrania się korzystania ze 

Strony lub jej zawartości: (a) dla celów niezgodnych z prawem; (B) w celu pozyskania innych do 

wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek bezprawnych czynach; (C) aby naruszyć jakiekolwiek 

międzynarodowe, federalne, regionalne lub państwowe przepisy, zasady, prawa oraz przepisy 

lokalne; (D) aby naruszyć nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej 

innych osób; (E) do nękania, nadużywania, znieważania, szkodzenia, zniesławiania, oczerniania, 

dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, 

pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawności; (F) do 

przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (G) do przesyłania lub transferu 

wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystywane w sposób, 

który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub funkcjonowanie Usługi lub jakichkolwiek związanych z 

nią stron, innych stron, lub Internetu; (H) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; 

(I) do spamowania, phishingu, Pharm, pretekstu, spiderowania, crawlowania, oraz scrapowania; (J) 

dla każdego obscenicznego lub niemoralnego celu; lub (k) do zakłócania lub omijania zabezpieczeń 

Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej Strony, innych stron lub Internetu. W przypadku naruszenia 

któregolwiek zapisu o niedozowolonym użyciu, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania 

przez Państwa z Usługi lub z jakichkolwiek związanych z nią Stron.  



SEKCJA 16 – KOMUNIKACJA OD NAS DO CIEBIE  

Jeśli mają Państwo jakieś zapytania lub uwagi odnośnie naszej Strony, naszych produktów i usług lub 

niniejszych postanowień i warunków proszę kierować swoje zapytania pod następujący adres e-mail: 

hello@scotlandtitle.com. 

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas niechcianych informacji o przyszłych produktach i 

usługach, to prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób określony na naszej Stronie lub wysłanie 

wiadomości mailowej jak wskazano wyżej stwierdzając po prostu: ANULUJ SUBSCKRYPCJĘ. 

SEKCJA 17 – KOMUNIKACJA OD CIEBIE DO NAS  

Jeśli Strona ułatwia Użytkownikowi przesyłanie do Nas informacji, obrazów, komentarzy oraz danych 

różnego rodzaju drogą mailową lub w inny sposób, które są następnie wyświetlane na tablicy 

informacyjnej, forum otwartej dyskusji lub podobnej publicznie dostępnej i interaktywnej stronie, to 

Użytkownik musi upewnić się, że takie materiały nie są zniesławiające lub obraźliwe, nieprawdziwe, 

obraźliwe w sposób rasistowski lub nie są podżeganiem do nienawiści rasowej lub w inny sposób nie 

naruszają prawa jednostki do prywatności oraz Praw Człowieka lub przepisów prawa w jakiejkolwiek 

jurysdykcji.  

W przypadku gdy Użytkownik opublikuje takie materiały na Stronie, konsekwencje które mogą 

bezpośrednio lub pośrednio wynikać będą w całości jego a nie naszą odpowiedzialnością. Użytkownik 

zgadza się pokryć odszkodowanie a także nie obarczać nas winą za jakiekolwiek działania i 

konsekwencje, które mogą wynikać z takich okoliczności. 

W przypadku gdy Użytkownik prześle nam jakiekolwiek materiały, który w naszych oczach (w sposób 

uzasadniony lub nieuzasadniony) będą potencjalnie zaskarżalne lub w inny sposób niewłaściwe, 

zastrzegamy sobie prawo to usunięcia materiałów bez podania informacji lub powodu, oraz bez 

powodowania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika przeciwko nam w związku z tym 

działaniem. 

Pod żadnym pozorem, informacje przesyłane przez Użytkownika do nas nie powinny być 

nieprawdziwe, niedokładne i wprowadzające w błąd w jakikolwiek sposób. 

SEKCJA 18 – WARUNKI GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Nie gwarantujemy i nie zapewniamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, 

bezpieczne i wolne od błędów. 

Nie gwarantujemy, że rezultaty uzyskane w skutek użycia Usługi będą dokładne i niezawodne. 



Jako Użytkownik zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na nieokreślony okres 

czasu lub anulować Usługę w dowolnej chwili bez uprzedniego informowania Ciebie. 

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że jego korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej 

stanowią wyłącznie jego własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone do 

Użytkownika za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas) 

dostarczone "tak jak jest" i "jako dostępne" do użytku bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub 

warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszystkie dorozumiane 

gwarancje lub warunki przydatności handlowej, handlowej jakości, przydatności do określonego celu, 

trwałości, tytułu i nienaruszalności. 

W żadnym przypadku  Scotlandtitle, nasi dyrektorzy, pracownicy, firmy stowarzyszone, agenci, 

wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, 

karne, specjalne lub następcze szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, 

utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty zamiany lub innych podobnych 

szkód, zarówno w oparciu o umowę, czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie), ścisłą 

odpowiedzialność lub inaczej, wynikające z korzystania z dowolnej usługi lub jakichkolwiek 

produktów nabywanych przy użyciu usługi lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w 

jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, włączając w to, lecz nie 

ograniczając się do, jakichkolwiek błędów lub pominięć w treści lub jakiejkolwiek straty lub szkody 

jakiegokolwiek rodzaju poniesionej w wyniku korzystania z usługi lub treści (lub produktu) 

opublikowanej, przesyłanej, lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli 

zostali powiadomieni o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają 

na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub pośrednie, w takich 

państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie 

dozwolonym przez prawo. 

SEKCJA 19 - ODSZKODOWANIE 

 

Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać  Scotlandtitle, a także nasze nadrzędne firmy, filie, 

oddziały, partnerów, członków zarządu, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, 

podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, 

włączając w to rozsądne koszty obsługi prawnej, żądania firm trzecich ze względu na lub wynikające z 

naruszenia niniejszych Warunków Korzystania z Usługi przez użytkownika, lub dokumenty które one 

zawierają przez odniesienie, lub naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw strony trzeciej. 



SEKCJA 20 – KLAUZULA SALWATORYJNA 

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usługi zostanie 

uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie powinno mimo to 

być wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część 

niewykonalną uznaje się za oddzieloną od niniejszych Warunków Korzystania z Usługi. Takie 

stwierdzenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność innych pozostałych postanowień. 

SEKCJA 21 - ZAKOŃCZENIE 

 

Obowiązki i zobowiązania stron nałożone przed dniem zakończenia powinny przetrwać rozwiązanie 

niniejszej umowy do wszystkich celów. 

Niniejsze Warunki Korzystania z Usługi są w mocy jeżeli nie zostaną rozwiązane albo przez nas albo 

przez Użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki Korzystania z Usługi w 

dowolnym czasie poprzez powiadomienie nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług, lub gdy 

przestanie korzystać z naszej strony. 

Jeśli w naszej wyłącznej ocenie Użytkownik nie jest w stanie lub będzie podejrzany o to, że nie był w 

stanie wykonać jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z 

Usługi, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym czasie bez uprzedzenia. 

Użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie koszty do dnia zakończenia włącznie. I/Lub 

odpowiednio, możemy także odmówić mu dostępu do Usług (lub jakiejkolwiek ich części).  

SEKCJA 22 – PEŁNA POROZUMIENIE 

Nasze niepowodzenie w wyegzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych 

Warunków Korzystania z Usługi nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. 

Niniejsze Warunki Korzystania z Usługi oraz dowolne regulacje lub obowiązujące zasady 

opublikowane na naszej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią pełne porozumienie między 

nami a Państwem i regulują korzystanie z Usługi zastępując wszelkiej wcześniejsze lub jednoczesne 

umowy, komunikaty i propozycje zarówno pisemne jak i ustne między nami a Państwem (w tym, ale 

nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Korzystania z Usługi). 

Wszelkie wieloznaczności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania z Usługi nie powinny być 

interpretowane przeciwko redagującym ten dokument.  

SEKCJA 23 – PRAWO REGULUJĄCE 



Niniejsze Warunki Korzystania z Usługi oraz wszelkie odrębne porozumienia na podstawie których 

zapewniamy Państwu Usługi powinny być regulowane i interpretowane zgodnie z prawem 

obowiązującym w Niemczech. 

SEKCJA 24 – ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI 

Mogą Państwo przejrzeć najnowszą wersję Warunków Korzystania z Usługi w każdej chwili na naszej 

stronie internetowej. 

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, zmieniania i zastępowania wedle naszego uznania 

dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania z Usługi publikując aktualizacje i zmiany na naszej 

Stronie. Obowiązkiem Użytkownika jest okresowe sprawdzanie strony w celu zapoznania się ze 

zmianami. Państwa regularne korzystanie i dostęp do Strony po wprowadzeniu zmiany stanowi 

dowód akceptacji tych zmian. 

 

 

 

 

 

 


