
WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH
I.

Strona internetowa www.skodachristmas.com (dalej tylko „Strona internetowa“) jest administrowana przez spółkę ŠKODA 
AUTO a.s., REGON: 001 77 041, z siedzibą tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, numer do 
korespondencji: 29360, wpisaną w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, akta 332 (dalej 
tylko „Administrator“). Administrator niniejszym wydaje niżej wyspecyfikowane warunki (dalej tylko „Warunki“) korzystania ze 
Strony internetowej również do wysyłania życzeń świątecznych. Te Warunki odnoszą się do wszystkich osób, które korzystają 
ze Strony internetowej i usługi wysyłania życzeń świątecznych (dalej tylko „Użytkownik/cy“).

II.

Administrator umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Strony internetowej bezpłatne wysyłanie lub wygenerowanie 
życzeń świątecznych, zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej. Użytkownicy wysyłają te życzenia na wprowadzone przez 
siebie adresy e-mailowe.

III.

Użytkownik przy tworzeniu, wprowadzaniu i wysyłaniu życzeń świątecznych jest zobowiązany przestrzegać zasad dobrych 
obyczajów i porządku prawnego Republiki Czeskiej. Dlatego Użytkownik zobowiązuje się wysyłać tylko takie życzenia świątec-
zne, których treść nie będzie niezgodna z dobrymi obyczajami, ani przepisami prawnymi. Użytkownik zobowiązuje się, że treść 
życzeń świątecznych nie będzie obraźliwa, szkodliwa, ani niewłaściwa w jakikolwiek inny sposób, nie będzie zawierać żadnych 
wulgaryzmów, ani słów uznanych za obraźliwe oraz w żaden sposób nie będzie naruszać praw autorskich i innych osób trzecich. 
Użytkownik zobowiązuje się ponadto, że nie będzie korzystać ze Strony internetowej do obrażenia kogoś, wysyłania 
niepożądanych informacji handlowych, spamu, ani do komunikacji z konkurencją Administratora i że życzenia świąteczne będzie 
wysyłać tylko osobom, które go znają. 
Treść wprowadzona przez Użytkownika nie może szkodzić, ani naruszać dobrej opinii albo imienia Administratora, ewentualnie 
znaku handlowego Škoda, i nie może prowadzić do promowania konkurentów Administratora.

IV.

W celu kontroli przestrzegania wyżej wymienionych zasad Administrator zastrzega sobie prawo wykorzystania 
zautomatyzowanych systemów kontrolujących treść życzeń świątecznych. W przypadku naruszenia ustalonych zasad, takie 
systemy mogą blokować wysyłanie życzeń.

V.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wprowadzoną i wysłaną przez Użytkownika treść życzeń świątecznych, 
ani za ewentualne skutki, które powstaną po doręczeniu takich życzeń. Odpowiedzialność za wysłane życzenia świąteczne 
ponosi wyłącznie Użytkownik. W przypadku, gdyby na podstawie treści wprowadzonej przez Użytkownika powstała dla 
Administratora jakakolwiek ujma, to Użytkownik zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi taką ujmę w pełnym 
zakresie.

VI.

Administrator Strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe dla Użytkownika albo osób trzecich 
w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej ewentualną niefunkcjonalność i 
jednocześnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne niewysłanie lub niedoręczenie życzeń świątecznych.

VII.

Dane osobowe Użytkownika, który działa na Stronie internetowej, są przedmiotem ochrony danych osobowych zgodnie z 
obowiązującymi regulacjami prawnymi i są przetwarzane w celu wysłania życzeń świątecznych. Strona internetowa Administra-
tora przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska Użytkownika, ewentualnie adresu e-mailowego adresata życzeń 
świątecznych, jeżeli jest podany. Administrator Strony internetowej jest administratorem danych osobowych.

VIII.

Przez wysłanie życzeń świątecznych za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownik zgadza się ze tymi wszystkimi 
Warunkami.
Bez dalszej zgody dozwolone jest kopiowanie i korzystanie z symboli graficznych życzeń świątecznych dla celów niekomercy-
jnych. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie innej treści w jakiejkolwiek postaci i bez pisemnej zgody autorów jest niezgodne z prawem.
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