Zastrzeżenia prawne
Warunki korzystania z Serwisu internetowego Prudential Polska
Warunki określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego
Prudential Polska.
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych Warunków.
Definicje:




Serwis internetowy lub Serwis - serwis elektroniczny zawierający informacje dotyczące
działalności Prudential Polska
Użytkownik - osoba korzystająca z informacji zamieszczonych w Serwisie internetowym
Prudential Polska:
-

The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie, Laurence Pountney Hill,
London EC4R 0HH, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw (The Registrar od Companies) pod
numerem 15454, NIP: 1070023998, prowadzącym w Polsce działalność poprzez The
Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce pod adresem: ul.
Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00004376382) Prudential Polska
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182,
02-670 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000392994, numer NIP 5272662226, numer REGON 143429927, o kapitale zakładowym
w wysokości 2 005 000 PLN.

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Serwis jak również oprogramowanie używane na tych stronach
internetowych są własnością Prudential Polska lub są wykorzystywane na podstawie licencji udzielonych
Prudential Polska.
Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek
praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz
danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami obowiązującego prawa.
W szczególności zabronione jest, dokonywane w celach komercyjnych lub niekomercyjnych i bez
uprzedniej pisemnej zgody Prudential Polska, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie
elektroniczne lub w inny sposób całości lub jakiejkolwiek części Serwisu.
Prudential Polska zastrzega sobie prawo dokonywania zmian danych i informacji zamieszczonych
w Serwisie.
Prudential Polska nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno
tych dostępnych dla Użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach Serwisu jak
i tych, które umieszczają linki do Serwisu.

Prudential oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane
i redagowane z należytą starannością.
Użytkownik Serwisu zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań zmierzających do zamieszczania
w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu
wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym
z poszanowaniem praw własności intelektualnej.
Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
Niniejsze Warunki udostępnione są nieodpłatnie Użytkownikowi, który może je odtworzyć i utrwalić.
W przypadku pytań czy uwag Użytkowników odnośnie warunków korzystania z Serwisu czy ochrony
prywatności, prosimy o kontakt za pomocą wiadomości poczty elektronicznej przesyłanych na adres:
bok@prudential.pl

