REGULAMIN
SYSTEMU SANDLER ONLINE®
Firma Sandler Systems, Inc. (zwana również „SSI” lub „my”) jest właścicielem prywatnych,
bezpiecznych, chronionych hasłem, portali internetowych (znanych również „organizacjami”),
które dostarczają licencjonowanym szkoleniowcom firmy Sandler® materiałów szkoleniowych
dla ich klientów oraz uzupełniania takich szkoleń. Nazywamy te witryny PORTALEM
SANDLER. Szkoleniowcy firmy Sandler są odpowiedzialni za korzystanie z materiałów
PORTALU SANDLER przy szkoleniu swoich klientów oraz za administrację dostępem
Użytkowników (czyli nazwami użytkownika i hasłami) do materiałów na PORTALU
SANDLER. Na PORTALU SANDLER szkoleni klienci i upoważnione osoby w ich instytucjach
mają dostęp do chronionych prawem autorskim firmowych ćwiczeń, skryptów, materiałów
informacyjnych, prezentacji, plików wideo, plików audio, biuletynów i innych pisemnych
materiałów (zwanych razem „materiałami SSI”). Dzięki temu z PORTALU SANDLER mogą
oni też przesyłać i rozpowszechniać dokumenty, materiały wideo i audio dotyczące szkoleń,
klientów lub ich przedsiębiorstw, a także komunikować się ze szkoleniowcem i ze sobą
nawzajem.
Poniżej przedstawiono zasady i warunki korzystania z PORTALU SANDLER. Proszę
przeczytać je uważnie. Logując się do PORTALU SANDLER, Użytkownik zgadza się
przestrzegać obecne i przyszłe postanowienia Regulaminu.
Część 1: Wstęp
Zastrzegamy sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.
PORTAL SANDLER jest własnością firmy SSI i jest przez nią zarządzany. Pytania dotyczące
PORTALU SANDLER lub jego funkcjonowania należy kierować do swojego szkoleniowca lub
administratora systemu określonego w poniższym rozdziale 17. Pytania dotyczące
zamieszczonych tam materiałów należy kierować do swojego szkoleniowca.
Oferujemy dostęp do PORTALU SANDLER bez gwarancji („AS IS”) i w miarę dostępności
(„AS AVAILABLE”). Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualną nieterminowość,
usunięcie, złą dostawę lub nieprzechowywanie materiałów Użytkownika, wiadomości lub
ustawień.
Aby korzystać z PORTALU SANDLER, Użytkownik musi mieć dostęp do sieci World Wide
Web i uiszczać ewentualne opłaty za dostęp do Internetu. Użytkownik jest także odpowiedzialny
za wszystkie urządzenia klienckie sieci WWW, na przykład komputer osobisty. Korzystanie z
PORTALU może wymagać użycia wtyczek (takich jak Adobe Flash) lub dodatkowego
oprogramowania (takiego jak Microsoft Word), w celu wyświetlania lub odtwarzania materiałów
na PORTALU SANDLER.
Część 2: Hasła i zabezpieczenia
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Użytkownik otrzyma swój identyfikator i hasło do PORTALU SANDLER. Dany identyfikator i
hasło są przypisane tylko jednemu użytkownikowi. Użytkownik nie może używać identyfikatora
i hasła innej osoby, aby uzyskać dostęp do PORTALU SANDLER, ani nie może pozwolić innej
osobie używać swojej nazwy użytkownika lub hasła. Nie można sprzedawać innym swojego
identyfikatora użytkownika i hasła. Użytkownicy są odpowiedzialni za chronienie swojego
identyfikatora i hasła, ponoszą też odpowiedzialność za ich nadużycie.
Użytkownicy (a) niezwłocznie będą powiadamiać administratora systemu o nadużyciu
identyfikatora użytkownika i hasła, albo o innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa, o
którym się dowiedzą, oraz (b) będą wylogowywać się z konta PORTALU SANDLER pod
koniec każdej sesji.
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za straty czy szkody wynikające z nieprzestrzegania
zobowiązań omówionych w Rozdziale 2.
Część 3: Prywatność i gromadzenie danych
Na witrynie z Zasadami Prywatności Sandler Online zamieszczono procedury zbierania,
wykorzystywania i ujawniania informacji zbieranych o Użytkownikach.
Identyfikator Użytkownika i jego hasła są zapisywane w PORTALU SANDLER. Możemy
również rejestrować czas sesji Użytkowników w PORTALU SANDLER, korzystania z kursów
czy sprawdzianów, testów i certyfikatów oraz ich dostęp do materiałów. Adres e-mail i inne dane
osobowe Użytkownika przekazane PORTALOWI SANDLER mogą zostać udostępniane innym
Użytkownikom.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących
zasad prywatności, ochrony danych, bezpieczeństwa danych i prawa do obrotu oraz wszelkich
innych praw mających zastosowanie do zbierania, wykorzystywania, ujawniania,
przechowywania lub przetwarzania danych osobowych; (ii) w zakresie, w jakim użytkownik
przekazuje nam dane osobowe innej osoby, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma zgodę na
takie działanie i dostarczył wszelkie wymagane zawiadomienia oraz uzyskał wymaganą zgodę;
(iii) w zakresie, w jakim użytkownik uzyskuje dostęp, otrzymuje, wykorzystuje lub w inny
sposób przetwarza (łącznie „przetwarzanie”) jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem
PORTALU SANDLER, użytkownik jest uprawniony do takiego działania i będzie przetwarzać
tylko takie informacje w zakresie jego uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi, a także z zastrzeżeniem jakichkolwiek wymaganych zawiadomień i zgody. Jeśli
użytkownik akceptuje niniejsze Warunki Użytkowania w imieniu swojej firmy lub jako
pełnomocnik swojej firmy, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma pełne uprawnienia do
takiego działania i do związania swojej firmy niniejszymi Warunkami Użytkowania.
Część 4: Materiały SSI
Materiały SSI mogą być używane wyłącznie przez uczestników szkolenia firmy Sandler i tylko
w tym celu. Materiały SSI: teksty, obrazy, dźwięk lub wideo, muszą być stosowane tylko w
ramach tego szkolenia lub jako materiały uzupełniające. SSI zachowuje wszystkie prawa
własności intelektualnej do materiałów SSI. Użytkownicy nie mogą kopiować, modyfikować,
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tworzyć dzieł pochodnych czy tłumaczyć tych materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody SSI.
SSI zachowuje prawa autorskie do materiałów SSI.
Użytkownicy nie będą przechowywać kopii materiałów zamieszczonych na PORTALU
SANDLER tworzonych przez „zrzuty ekranu” czy w podobny sposób. Pobierane materiały mogą
być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika i nie mogą być przekazywane innej
osobie. Obejmuje to korzystanie z PORTALU SANDLER na komputerach publicznych, na
przykład w bibliotekach lub w kioskach. Wszelkie materiały oglądane lub pobrane na takich
komputerach publicznych nie powinny być dostępne po wylogowaniu się z sesji korzystania z
serwisu PORTALU SANDLER.
Część 5: Operacje i materiały
Jako warunek korzystania z serwisu PORTALU SANDLER, Użytkownik obiecuje iż nie będzie
korzystać z niego w celach niezgodnych z prawem lub zakazanych przez niniejszy Regulamin.
Bezprawne korzystanie z PORTALU SANDLER jest zabronione. Zastrzegamy sobie prawo do
usuwania niewłaściwych materiałów oraz do zawieszania lub usuwania konta każdej osoby,
która nadużywa serwisu PORTALU SANDLER.
Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie: wiadomości, informacje, dane, tekst,
fotografie, grafiki, audio, wideo i inne materiały przesyłane przez Użytkownika poprzez
PORTAL SANDLER publicznie lub prywatnie (zwane dalej „Materiałami Użytkownika”), z
wyjątkiem informacji zamieszczanych przez nas. Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie i
przekazywanie Materiałów Użytkownika podlega niniejszemu Regulaminowi. Nie nadzorujemy,
modyfikujemy ani nie kontrolujemy Materiałów Użytkownika, chociaż możemy to czynić. Nie
gwarantujemy, że Materiały te są prawdziwe, dokładne czy przydatne. Nie jesteśmy w żaden
sposób odpowiedzialni za Materiały, w tym za błędy czy braki w Materiałach Użytkownika ani
za straty czy szkody w wyniku ich zastosowania. Po opublikowaniu Materiałów Użytkownika
mogą one być oglądane i pobierane przez innych użytkowników PORTALU SANDLER.
Zabrania się używać PORTALU SANDLER do:
1.

zamieszczania, publikowania, wysyłania Materiałów Użytkownika, które szkodzą, grożą,
nękają, zniesławiają, są wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne bądź naruszają
prawo lub prywatność.

2.

podszywania się pod osoby lub instytucje;

3.

ukrywania autorów lub pochodzenia Materiałów Użytkownika;

4.

przesyłania, zamieszczania, wysyłania, lub tranportu Materiałów, którymi nie można
dysponować (na przykład danych firmowych, zastrzeżonych czy poufnych);

5.

przesyłania, zamieszczania, wysłania, przesyłania Materiałów naruszających prawa
patentowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie czy inne;
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6.

przesyłania, zamieszczania, wysłania, przesyłania Materiałów będącymi niedozwolonymi
reklamami, promocjami, spamem, śmieciami, listami łańcuszkowymi czy innymi
formami pozyskiwania klientów;

7.

przesyłania, zamieszczania, wysłania, przesyłania Materiałów zawierających wirusy
komputerowe lub kody komputerowe, pliki lub programy w celu uszkodzenia,
zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności urządzeń, programów lub sprzętu
telekomunikacyjnego;

8.

zakłócania standardowej komunikacji, zbyt szybkie “przewijanie” treści na ekranie, lub w
inny sposób przeszkadzania innym użytkownikom w korzystaniu z serwisu;

9.

zakłócania lub paraliżowania serwerów lub sieci podłączonych do PORTALU
SANDLER;

10.

„śledzenia” lub nękania w inny sposób; lub

11.

zbierania, gromadzenia lub dzielenia się osobistymi danymi o innych użytkownikach.

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, blokować lub usuwać niestosowne
Materiały Użytkownika przesłane lub udostępniane za pośrednictwem PORTALU SANDLER.
Zważywszy na powyższe, możemy usuwać wszelkie Materiały Użytkownika, które naruszają
Regulamin lub w inny sposób szkodzą serwisowi SANDLER.
Przechowujemy i chronimy Materiały Użytkownika zgodnie z ustalonymi zasadami. Możemy je
udostępniać, jeśli wymaga to prawo lub (a) jeśli otrzymamy wezwanie sądowe, (b) aby
egzekwować niniejszy Regulamin, (c) chronić prawa stron trzecich, (d) chronić prawa, własność
i osobiste bezpieczeństwo firmy SSI, jej pracowników i jej licencjonowanych szkoleniowców.
Możemy przechowywać i przesyłać Materiały Użytkownika poprzez różne sieci, serwery i inne
środki. Możemy zmieniać te Materiały aby dopasować ich format do podłączonego sprzętu lub
sieci.
Natychmiast zawiesimy lub zablokujemy dostęp Użytkownika, który według naszego uznania
spamuje lub wysyła niechcianą korespondencję masową. Zważywszy na trudność oszacowania
skutków spamu, Użytkownik zgadza się zapłacić nam zadośćuczynienie w wysokości 5 USD za
każdą wiadomość spamerską lub niechcianą korespondencję masową wysłaną z konta
Użytkownika.
Część 6: Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik jest odpowiedzialny za chronienie swojego identyfikatora i hasła oraz za ich
nadużycie. Użytkownik zgadza się przyjąć wszelką odpowiedzialność cywilną, nie obciążając
nią firmy Sandler, jej podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych, członków zarządu,
dyrektorów, współwłaścicieli marki i innych partnerów oraz pracowników, oraz zgadza się
przyjąć konieczność ponoszenia kosztów, w tym honorariów adwokackich, za roszczenia lub
żądania wnoszone przez strony trzecie na skutek lub wynikające z treści dostarczonych,
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wysłanych lub przekazanych niniejszemu PORTALOWI SANDLER przez Użytkownika, z
naruszeniem Regulaminu lub z praw innych osób. Użytkownik zobowiązuje się do nieuznawania
takiego roszczenia lub do ponoszenia odpowiedzialności lub winy, w naszym imieniu bez naszej
zgody. Zastrzegamy sobie prawo, na nasz koszt, do obrony i nadzoru nad wszelkimi sprawami,
zakładając odszkodowanie przez Użytkownika.
Część 7: Operacje i magazynowanie
Możemy ustalać ogólne zasady i ograniczenia dotyczące korzystania z PORTALU SANDLER.
Obejmują one maksymalny czas przechowywania w PORTALU SANDLER wszelkich
wiadomości, ogłoszeń na tablicy czy innych przesyłanych Materiałów, jak również maksymalny
rozmiar pliku, zamieszczanie lub przesyłanie Materiałów Użytkownika do portalu SANDLER.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowywanie jakichkolwiek
wiadomości, komunikatów lub Materiałów Użytkownika przechowywanych lub przesyłanych do
PORTALU SANDLER. Nie gwarantujemy dostępności danych przywracanych w razie awarii
serwera, klęski żywiołowej, błędu użytkownika lub z innego powodu, dla którego dane mogą
zostać uszkodzone, nieprzydatne lub usunięte. Mamy prawo zmieniać te ogólne zasady i
ograniczenia w dowolnym momencie, według własnego uznania, w tym bez powiadamiania.
Część 8: Zmiany PORTALU SANDLER
Zastrzegamy sobie stałe prawo zmiany lub zaprzestania, tymczasowo lub na stale, świadczenia
serwisu PORTAL SANDLER (lub jego narzędzi), w tym bez powiadamiania. Nie ponosimy
odpowiedzialności wobec Użytkownika ani stron trzecich za zmiany, zawieszenie lub
wyłączenie PORTALU SANDLER.
Część 9: Zakończenie Umowy
Możemy zablokować hasło, identyfikator czy dostęp Użytkownika do PORTALU SANDLER
oraz usunąć lub odrzucić wszelkie Materiały Użytkownika, jeśli stwierdzimy naruszenie
niniejszego Regulaminu. Wielokrotne naruszanie niniejszego Regulaminu może spowodować
zablokowanie hasła, identyfikatora czy dostępu Użytkownika do PORTALU SANDLER bez
zwrotu opłat licencyjnych. Zablokujemy hasło, identyfikator czy dostęp Użytkownika do
PORTALU SANDLER, jeśli szkoleniowiec Użytkownika powiadomi nas, że Użytkownik nie
korzysta już ze szkolenia lub materiałów uzupełniających. Nie ponosimy odpowiedzialności
wobec użytkownika ani stron trzecich za opłaty licencyjne lub zablokowanie dostępu do
PORTALU SANDLER.
Część 10: Odsyłacze i reklama
PORTAL SANDLER lub inne strony (np. szkoleniowiec Sandler lub upoważnieni
przedstawiciele w przedsiębiorstwie Użytkownika) mogą zamieszczać łącza do innych stron
WWW lub zasobów. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych
witryn lub zasobów. Nie zalecamy ani nie ponosimy odpowiedzialności za materiały, reklamy,
produkty lub inne materiały dostępne na takich witrynach lub zasobach. Użytkownik ponosi
ryzyko korzystania z takich witryn osób trzecich. SSI nie ma żadnej kontroli nad zawartością lub
witrynami stron osób trzecich. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub
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pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z
wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach udostępnianych
przez takie witryny lub zasoby.
Kontakty handlowe i udział w promocjach reklamodawców znajdowanych w PORTALU
SANDLER lub za jego pośrednictwem, w tym płatność i dostawa stosownych produktów i
usług, oraz wszelkie inne postanowienia, warunki, gwarancje i zobowiązania z nimi powiązane,
dotyczą wyłącznie relacji między Użytkownikiem a reklamodawcą. Nie będziemy
odpowiedzialni za żadne straty lub szkody ponoszone przez Użytkownika w wyniku takich
relacji lub obecności reklamodawców na PORTALU SANDLER.
Możemy zamieszczać informacje prawne, zastrzeżenia, nasze znaki firmowe i hasła, reklamy,
poświadczenia, znaki towarowe i inne identyfikatory na PORTALU SANDLER. Każdy z nich
możemy następnie zmieniać, rozszerzać lub usuwać. Wszelkie wynagrodzenie (pieniężne i
pozapieniężne) za zamieszczanie lub sprzedaż miejsc ogłoszeniowych, poświadczeń i promocji
na PORTALU SANDLER należą tylko do nas.
Część 11: Prawa własności intelektualnej
Materiały SSI są chronione prawami autorskimi USA.
S Sandler Training Finding Power In Reinforcement (ze znakiem), S Sandler Training (ze
znakiem), Sandler Training, Sandler, Sandler Online, S Sandler Online (ze znakiem), S Sandler
Online Finding Power In Reinforcement (ze znakiem), Sandler Selling System, SandlerBrief,
Negative Reverse Selling, Sandler Pain Funnel, the Pain Funnel (zwrot i znak), Finding Power
In Reinforcement, SalesAccountability, No Guts, No Gain!, Sandler’s Professional Advantage,
Pro Summit, Sandlerworks!, Sandler Training Certification (ze znakiem), Sandler Sales Bronze
Certified Certified (ze znakiem), Sandler Sales Silver Certified Certified (ze znakiem), Sandler
Sales Gold Certified Certified (ze znakiem), Sandler Sales Master Certified Certified (ze
znakiem), Sandler Instructor Certified (ze znakiem), Tactics for Sales Professionals, Tactics for
Sales Management Professionals, oraz How to Succeed są zastrzeżonymi znakami usługowymi
firmy Sandler Systems, Inc. The Sandler Submarine (zwrot i znak), Pursuit Navigator, Client 2
oraz Client-Centric Satisfaction są znakami usługowymi firmy Sandler Systems, Inc. Wimp
Junction jest zarejestrowanym znakiem usługowm firm Sandler Systems, Inc. oraz Terry
Slattery.
Udzielamy Użytkownikowi osobistej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na użycie poniżej
zdefiniowanego Oprogramowania na swoich komputerach. Użytkownik nie będzie kopiować,
zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych, odtwarzać kodu źródłowego lub deasemblować programu,
ani sprzedawać, cedować, udzielać podlicencji, ustanawiać zabezpieczenia lub w inny sposób
przenosić jakichkolwiek praw do Oprogramowania, bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich
pracowników lub niezależnych wykonawców. Użytkownik zgadza się nie modyfikować
oprogramowania w jakikolwiek sposób lub postaci, lub używać zmodyfikowanych wersji
oprogramowania, w dowolnym celu, w tym do uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do
PORTALU SANDLER. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z PORTALU SANDLER w
inny sposób niż przez interfejs, który dostarczamy do uzyskiwania dostępu do PORTALU
SANDLER.
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SSI jest głównym licencjobiorcą i zachowa wszystkie prawa, tytuły i udziały w oprogramowaniu
oraz wszystkich Materiałach Użytkownika (zdefiniowanych poniżej) przygotowanych dla
PORTALU SANDLER lub na nich użytych, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej do
nich.
„Materiały Użytkownika” obejmują wszystkie teksty, obrazy, dźwięki, pliki, wideo, rysunki,
animacje, układy, schematy kolorów, stroje, pomysły, metody, techniki, procesy i dane używane,
wyświetlane lub zbierane przez PORTAL SANDLER, które zamieszczamy lub dostarczamy.
„Oprogramowanie” oznacza programy oraz kody komputerowe (na przykład HTML, Java)
używane przez, dla oraz w PORTALU SANDLER, z wyjątkiem programów stron trzecich.
Poza powyższymi ustaleniami, nic na PORTALU SANDLER nie przyznaje licencji w
rozumieniu prawa do własności intelektualnej, włącznie z prawem do znaku towarowego lub
praw autorskich, należących do SSI lub strony trzeciej, na przykład poprzez zarzut czy
domniemanie. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
Część 12: Zgłaszanie naruszenia praw autorskich
Zgodnie z Digital Millennium Copyright Act (DMCA) oraz innymi obowiązującymi przepisami
prawa, firma SSI w odpowiednich okolicznościach może zablokować identyfikator i hasło
Użytkownika, w przypadku uznania go za naruszającego prawa autorskie osób trzecich, oraz
usunąć jego materiały. We celu zgłoszenia naruszenia praw autorskich, należy wysłać do
naszego specjalisty ds. DMCA (patrz niżej) pismo zawierające następujące elementy (zalecamy
skonsultować się z radcą prawnym lub sprawdzić przepisy USA 17 U.S.C. dział 512(c) ):
1. Określanie materiałów chronionych prawem autorskim, które zostały naruszone, oraz
oświadczenie o własności do takich materiałów.
2. Określanie materiałów, które w opinii zgłaszającego naruszają prawo, które należy
usunąć lub zablokować, oraz dane pozwalające nam zlokalizować te materiały. Zaleca
się w tym celu podać adresy URL tych materiałów w treści wiadomości e-mail;
3. Informacje pozwalające nam skontaktować się ze zgłaszającym, takie jak adres, numer
telefonu i adres e-mail;
4. Oświadczenie składane w dobrej wierze, że na zamieszczenie materiałów nie wyraził
zgody właściciel praw autorskich, jego przedstawiciel ani nie wynika to z przepisów
prawa;
5. Oświadczenie, pod rygorem kary za krzywoprzysięstwo, że informacje w zawiadomieniu
są dokładne i że zgłaszający działa w imieniu wyłącznego prawa, które zostało rzekomo
naruszone;
6. Fizyczny lub elektroniczny podpis (w formacie: /podpis/ [PODPIS DRUKOWANYMI
LITERAMI]) osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego
prawa, które zostało rzekomo naruszone.
Wyślij pisemne powiadomienie do specjalisty SSI ds. DMCA:
Shannon Howell, General Counsel
Sandler Systems, Inc.
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300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
Numer telefonu: 410-559-2020
Faks: 410-653-6467
E-mail: legal@sandler.com
Należy pamiętać, że Rozdział 512 (f) ustawy DMCA przewiduje odpowiedzialność materialną za
każdą osobę, która świadomie fałszywie twierdzi, że materiały lub działania naruszają te
przepisy.
Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich. Jeśli materiały Użytkownika zostały
niewłaściwie usunięte w wyniku powiadomienia przez domniemanego właściciela praw
autorskich, Użytkownik może odpowiedzieć wysyłając do naszego specjalisty ds. DMCA (patrz
powyżej) przeciwstawne powiadomienie zawierające następujące elementy (zalecamy tu
skonsultować się z radcą prawnym lub sprawdzić przepisy USA 17 U.S.C. dział 512(c)) :
1. Lista materiałów, które zostały usunięte i lokalizacje, w której znajdowały się usunięte
materiały. Proszę wskazać w sposób wystarczający;
2. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
3. Oświadczenie, pod rygorem kary za krzywoprzysięstwo, że Użytkownik w dobrej wierze
uważa, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku błędu lub błędnego
rozpoznania;
4. Zgoda na podleganie jurysdykcji sądu federalnego USA właściwego miejscowo dla
miejsca zamieszkania Użytkownika (lub w Baltimore, stan Maryland, jeśli mieszka on
poza USA) oraz zgoda na otrzymanie pozwu od składającego zawiadomienie o
podejrzeniu naruszenia praw autorskich lub agenta takiej osoby;
5. Fizyczny lub elektroniczny podpis (w formacie: /podpis/ [PODPIS DRUKOWANYMI
LITERAMI]).
Należy pamiętać, że Rozdział 512(f) ustawy DMCA przewiduje odpowiedzialność osób
świadomie fałszywie twierdzących, że materiały lub działania zostały błędnie usunięte lub
zablokowane.
Część 13: Wyłączenie gwarancji
UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE:
1. KORZYSTANIE Z PORTALU SANDLER NA WŁASNE RYZYKO. SERWIS PORTALU
SANDLER OFEROWANY JEST BEZ GWARANCJI („AS IS”) I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI
(„AS AVAILABLE”). ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB
DOROZUMIANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI UCHYLAMY SIĘ OD DOROZUMIANEJ
GWARANCJI DOTYCZĄCEJ WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO
KONKRETNEGO CELU ORAZ NIE- NARUSZANIA CUDZYCH PRAW.
2. NIE GWARANTUJEMY, ŻE (i) PORTAL SANDLER BĘDZIE DZIAŁAĆ
NIEPRZERWANIE, TERMINOWO, BEZPIECZNIE, LUB BEZ BŁĘDÓW, (ii) SKUTKI
KORZYSTANIA Z PORTALU SANDLER SĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE, (iii)
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JAKOŚĆ PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW
ZAKUPOWANYCH LUB UZYSKIWANYCH PRZEZ SANDLER PORTAL BĘDZIE
SPEŁNIAĆ OCZEKIWANIA LUB (iv) WSZELKIE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU
ZOSTANĄ NAPRAWIONE.
Część 14: Ograniczenie odpowiedzialności
UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE ANI MY ANI NASZ ZARZĄD,
PRACOWNICY, LICENCJONOWANI SZKOLENIOWCY, ODDZIAŁY, PODMIOTY
STOWARZYSZONE, KONTRAHENCI, DOSTAWCY LUB LICENCJONODAWCY NIE
PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB WZORCOWE, W TYM
SZKODY Z TYTUŁU UTRATÓW ZYSKÓW, WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA,
UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (NAWET JEŚLI
ZOSTALIŚMY UPRZEDZENI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCYCH Z:
(i) UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA PORTALU SANDLER; (ii)
KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z
TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG, ZAKUPIONYCH LUB
OTRZYMANYCH,
WIADOMOŚCI
LUB
TRANSAKCJI
ZAWARTYCH
ZA
POŚREDNICTWEM LUB OD PORTALU SANDLER; (iii) NIEUPOWAŻNIONEGO
DOSTĘPU LUB ZMIANY TRANSMISJI, DANYCH LUB INNYCH MATERIAŁÓW
UŻYTKOWNIKA; (iv) OŚWIADCZEŃ LUB POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH NA
PORTALU SANDLER; LUB (v) WSZELKICH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z
PORTALEM SANDLER.
Część 15: Uwagi
PORTAL SANDLER może zawiadamiać o zmianach niniejszego Regulaminu lub innych spraw
wyświetlając powiadomienia lub odsyłacze do ogłoszeń na PORTALU SANDLER.
Część 16: Ogólne
Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy nami a Użytkownikiem w sprawie
korzystania z PORTALU SANDLER, regulując korzystanie z PORTALU SANDLER,
zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między nami a Użytkownikiem, albo naszym
licencjonowanym szkoleniowcem a Użytkownikiem. Użytkownik może również podlegać
dodatkowym warunkom i zasadom przy korzystaniu z usług partnerskich, materiałów lub
oprogramowania osób trzecich. Niniejszy Regulamin i relacje między nami a Użytkownikiem
podlegają prawu stanu Maryland, USA, bez uwzględniania ich przepisów o ewentualnym
konflikcie jurysdykcji. Użytkownik zgadza się podlegać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów
stanowych i federalnych znajdujących się w hrabstwie Baltimore, Maryland, w USA.
Niezależnie od postanowień ustawy lub prawa, wszystkie roszczenia lub przyczynki pozwu o
użytkowanie PORTALU SANDLER lub niniejszych Warunków muszą zostać przesłane w ciągu
jednego (1) roku od momentu zdarzenia, a w przeciwnym razie ulegną przedawnieniu.
Wszelkie przypadki nieautoryzowanego dostępu, modyfikacji lub zmiany wszelkich informacji,
lub zakłócanie dostępności do PORTALU SANDLER jest surowo zabronione. Zastrzegamy
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prawo do użycia wszelkich środków prawnych. Niniejsze ograniczenie nie będzie uważane za
zrzeczenie się naszych praw.
Zaniechanie przez nas wypełniania lub egzekwowania prawa albo postanowienia niniejszego
Regulaminu nie oznacza rezygnacji z takiego prawa lub postanowienia. Jeśli sąd właściwej
jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem,
strony mimo tego wyrażają zgodę, aby sąd podjął kroki w celu jego wyegzekwowania w stopniu
zgodnym z intencjami stron przedstawionymi w tym postanowieniu, przy czym pozostałe zapisy
Warunków zachowają w pełni moc prawną i zastosowanie. Tytuły rozdziałów niniejszego
Regulaminu mają cel wyłącznie administracyjny i nie mają znaczenia prawnego czy
ustawowego.
Część 17: Administrator systemu
Prosimy o zgłaszanie wszelkich naruszeń niniejszego Regulaminu do administratora systemu:
Shannon Howell, General Counsel
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
Numer telefonu: (410) 559-2020
Faks: (410) 653-6467
Email: legal@sandler.com
KONIEC
Data obowiązywania: 1 stycznia 2017 r, ze zmianami z 3 maja 2017 r.

Polish TOU-05082017

