INFORMACJA PRAWNA
POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI OCHRONY POUFNOŚCI I PRYWATNOŚCI
Spółka Camso Inc. wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi („Camso”) uznaje dane osobowe za dane o charakterze prywatnym i poufnym. W
związku z tym podane przez Państwa dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym miejscu, a dostęp do nich ma tylko wyznaczony personel.
Spółka Camso nie będzie ujawniała żadnych danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem swoich podmiotów powiązanych i kontrahentów.
Korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na warunki niniejszej Polityki. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody
na warunki niniejszej Polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania
części niniejszej Polityki według własnego uznania i w każdym czasie. Prosimy o okresowe przeglądanie niniejszej witryny pod kątem zmian. Dalsze
korzystanie z witryny po wprowadzeniu zmian do niniejszych warunków oznacza, że akceptują Państwo te zmiany.

GROMADZENIE INFORMACJI
Przeglądanie witryny Camso odbywa się anonimowo. Dane osobowe nie są gromadzone. Jednak korzystanie z niektórych obszarów naszych witryn
może wiązać się z koniecznością dobrowolnego podania nam danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail itp. w celach takich jak
korespondencja, rejestracja witryn lub udział w ankietach online.
Spółka Camso może również zachować korespondencję elektroniczną przesłaną przez Państwa do naszych przedstawicieli obsługi klienta,
webmastera lub innych współpracowników. Korespondencja ta może być udostępniana wyłącznie w ramach Camso jako sposób na ciągłe
ulepszanie obsługi klienta.
Witryna gromadzi informacje na temat Państwa odwiedzin w witrynie. Przykładowo, sporządzane są statystyki, które pokazują, ile osób dziennie
odwiedza witrynę, liczbę wyszukiwań poszczególnych plików na witrynie w ujęciu dziennym i z jakich krajów wyszukiwania te pochodzą.
Te zagregowane statystyki są wykorzystywane w celu lepszego dostosowania naszej witryny do Państwa potrzeb i mogą być również przekazywane
innym osobom, lecz nie zawierają one żadnych danych osobowych i nie mogą być wykorzystywane do gromadzenia takich informacji
Strona może używać „plików cookie” lub „sygnałów nawigacyjnych” (ang. web beacon). „Plik cookie” to element danych, który witryna może
przesłać do Państwa przeglądarki, a który może być następnie przechowywany przez Państwa system. Pliki cookie pozwalają nam zapewnić lepszą
obsługę osób odwiedzających naszą witrynę internetową, poprzez oferowanie zindywidualizowanych odpowiedzi. „Sygnał nawigacyjny”, zwany
również grafiką monitorującą lub znacznikiem pikselowym, służy do rozpoznawania unikalnych plików cookie i pomaga nam w określeniu, które
reklamy przenoszą użytkowników na określoną witrynę internetową. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała
Państwa o otrzymaniu pliku cookie, co daje Państwu możliwość decydowania, czy chcą Państwo taki plik zaakceptować. Brak akceptacji pliku
cookie spowoduje również wyłączenie sygnału nawigacyjnego. Zarówno w przypadku plików cookie, jak i sygnałów nawigacyjnych, gromadzone i
wykorzystywane informacje są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji osób. Zgromadzone informacje nie zawierają Państwa imion ani nazwisk,
adresów, numerów telefonu ani adresów e-mail.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z INFORMACJI
Spółka Camso może wykorzystywać informacje przekazywane przez użytkowników w celu np. wykonania usługi, zbadania zainteresowania
konsumentów naszymi różnymi produktami i usługami lub poinformowania użytkowników o nowych produktach i programach. Oferty te mogą
opierać się na informacjach przekazanych w ankietach, informacjach, które mogą wskazywać na preferencje zakupowe lub na e-mailach wysyłanych
na adres witryny.
Wszelkie wykazy używane do przesyłania Państwu ofert produktów i usług są opracowywane i obsługiwane na ściśle określonych warunkach,
mających na celu ochronę bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych klientów. Camso dołoży należytych starań, aby zareagować na
wszystkie prośby o usunięcie nazwisk z wykazów adresów pocztowych lub adresów e-mail.

UJAWNIANIE
Ponieważ Camso uważa, że przechowywane przez nas informacje są poufne, kierujemy się zasadą nieujawniania osobom trzecim żadnych danych
osobowych zgromadzonych w Internecie, chyba że ich ujawnienie jest wymagane prawem lub związane jest z dochodzeniem lub postępowaniem
przed sądem lub organami administracji, lub też dane osobowe są niezbędne Camso do świadczenia zamówionych usług na rzecz użytkowników i
osób odwiedzających witrynę internetową.
Camso nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych innym organizacjom, chyba że zostało to wyraźnie ujawnione w momencie gromadzenia
danych. Camso nie udostępnia danych osobowych osobom nieupoważnionym. Na przykład, spółka Camso upoważniła pewną spółkę do wysyłania
marketingowych wiadomości e-mail w naszym imieniu. Spółka ta nie ma prawa wykorzystywać danych osobowych do żadnych innych celów.

INNE WITRYNY INTERNETOWE
Witryny Camso mogą zawierać linki do innych witryn, a my dokładamy wszelkich starań, aby zamieszczać odnośniki tylko do tych witryn, które
stosują równie wysokie standardy i mają taki sam szacunek dla prywatności jak my. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści lub praktyki w
zakresie ochrony prywatności stosowane przez inne witryny internetowe.

DZIECI
Camso nie gromadzi świadomie żadnych danych umożliwiających identyfikację osób (takich jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) od dzieci
poniżej 13 roku życia za pośrednictwem swojej witryny internetowej. Camso wyraźnie poinstruuje dzieci poniżej 13 roku życia, aby nie podawały
takich informacji na tej witrynie. Obecnie nie zezwalamy dzieciom poniżej 13 roku życia na rejestrowanie się lub udział w konkursach lub promocjach
na naszej witrynie internetowej. Jeżeli jednak rodzic lub opiekun dziecka w wieku poniżej 13 lat uważa, że dziecko przekazało nam dane umożliwiające
identyfikację osoby, rodzic lub opiekun tego dziecka powinien skontaktować się z nami, jeśli chce, by dane te zostały usunięte z naszych plików.
Jeśli Camso dowie się, że posiada w swoich plikach dane umożliwiające identyfikację dziecka poniżej 13 roku życia, które mogą zostać z tych plików
wyekstrahowane, dane te zostaną usunięte z naszych istniejących plików. Ponadto każdy, kto nie ukończył 18 roku życia powinien uzyskać zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych przed wykorzystaniem lub ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na tej witrynie.

KONTAKT Z NAMI
Przysługuje Państwu możliwość zażądania dostępu do danych osobowych, które przekazali Państwo Camso. W przypadku jakichkolwiek pytań lub
uwag dotyczących niniejszej Polityki Ochrony Prywatności lub jeżeli będą Państwo chcieli zaktualizować posiadane przez nas informacje na temat
Państwa lub Państwa preferencji, czy też usunąć Państwa dane osobowe z naszej bazy danych, prosimy o kontakt pod adresem: info@camso.co.

WARUNKI UŻYTKOWANIA
Camso Inc. wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi („Camso”) cieszy się z Państwa zainteresowania naszą spółką i z Państwa odwiedzin na naszej
stronie internetowej. Korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na niniejsze Warunki Użytkowania. Jeśli nie
wyrażają Państwo zgody na niniejsze Warunki Użytkowania, prosimy o niekorzystanie z witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji,
dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków Użytkowania według własnego uznania i w każdym czasie. Prosimy o okresowe przeglądanie
niniejszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu zmian do niniejszych warunków oznacza, że akceptują Państwo
te zmiany.

DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI PODAWANYCH W WITRYNIE
Camso nie ponosi odpowiedzialności za brak dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji w witrynie. Informacje zamieszczone w witrynie
internetowej mają jedynie charakter ogólny i nie powinny być wykorzystywane lub traktowane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji.
Poleganie na informacjach zamieszczonych na stronie odbywa się na własne ryzyko. Camso może w każdej chwili zmienić informacje, produkty
lub usługi opisane w niniejszej witrynie, lecz nie ma obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji podanych w witrynie. Nie wszystkie produkty
i usługi opisane na stronie są dostępne we wszystkich regionach. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem Camso przed skorzystaniem z
jakichkolwiek informacji podanych w niniejszej witrynie.

KORZYSTANIE Z INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE
Camso upoważnia Państwa do dostępu do materiałów zamieszczonych w witrynie, kopiowania ich, pobierania i drukowania wyłącznie do użytku
osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem, że materiały nie zostaną zmodyfikowane i że nie zostaną usunięte żadne widniejącej na nich informacje
o prawach autorskich, znaki towarowe lub inne informacje o prawach własności. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów zamieszczonych
w witrynie, w tym tworzenie wersji lustrzanej witryny, modyfikacja, dystrybucja, przesyłanie, publikacja, wgrywanie, licencjonowanie, inżynieria
odwrotna, przekazywanie lub tworzenie dzieł pochodnych na bazie jakichkolwiek materiałów, informacji, oprogramowania, produktów lub usług
uzyskanych z witryny, jest jednoznacznie zabronione.

PRAWA AUTORSKIE
Cała zawartość strony (włącznie z tekstem, obrazami, interaktywnymi mediami i oprogramowaniem) jest własnością spółki Camso, jej
licencjodawców lub dostawców treści i jest chroniona prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi przepisami prawa obowiązującymi w
Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo Camso i związana z nimi szata graficzna, jak również wizerunek spółki
i wizerunek produktów wykorzystywany w niniejszej witrynie są znakami towarowymi licencjonowanymi przez Camso Inc. i nie mogą być używane
bez zezwolenia. Nie przyznaje się żadnej licencji ani prawa do znaku towarowego, logo lub znaku usługowego.

MATERIAŁY ZGŁOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Camso zachęca Państwa do zgłaszania uwag, pytań i pomysłów dotyczących witryny internetowej lub produktów i usług Camso. Wyrażają Państwo
zgodę na to, że materiały takie nie będą uznawane za poufne oraz na przyznanie Camso obowiązującego na całym świecie nieograniczonego,
nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie, nieodwołalnego i podlegającego w pełni sublicencji prawa do reprodukcji, używania, modyfikowania,
publikowania, tworzenia dzieł pochodnych i dystrybucji materiałów. Camso nie jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi i może swobodnie
wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje i know-how przesłane nam przez Państwa w dowolnym celu. Zobowiązują się Państwo zabezpieczyć
Camso przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z dostarczonych przez Państwa treści. Wyrażacie Państwo zgodę na ponoszenie odpowiedzialności
za wszelkie materiały, które przesyłacie za pośrednictwem strony. Zabrania się zamieszczania lub publikowania w tej witrynie jakichkolwiek treści,
które (i) są poufne, zastrzeżone, fałszywe, obraźliwe, zniesławiające, oszczercze, nieprzyzwoite, naruszające prawa do prywatności, naruszające
prawa własności intelektualnej, niezgodne z prawem lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub są komercyjne; (ii) mogą stanowić lub zachęcać do
popełnienia przestępstwa, naruszać prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodować odpowiedzialność lub naruszać jakiekolwiek prawo;
lub (iii) mogą zawierać wirusy, kampanie polityczne lub jakiekolwiek formy spamu. Użytkownik nie może wykorzystywać informacji identyfikujących,
które są fałszywe lub w inny sposób wprowadzające w błąd co do pochodzenia jakiejkolwiek treści.

LINKI
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z Camso, wszystkie linki do witryny powinny być linkami do strony głównej. W przypadku zamieszczenia takich
linków, wszystkie materiały, do których linki umieszczone są na stronie, powinny otwierać się w osobnym oknie i nie powinny być prezentowane
w połączeniu ze znakiem towarowym lub logotypem jakiejkolwiek innej witryny. Camso nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na
jakiejkolwiek zalinkowanej stronie, ani za jakiekolwiek produkty lub usługi, które mogą być oferowane za pośrednictwem takiej lub jakiejkolwiek
innej strony. Umieszczenie linków do innych witryn nie powinno być postrzegane jako promowanie treści zalinkowanych witryn.

ZRZECZENIE SIĘ
INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE W STANIE OBECNYM, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, CZY TO WYRAŹNEJ, CZY DOROZUMIANEJ, W
TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU NARUSZEŃ
LUB ŻE DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ BĘDZIE NIEPRZERWANY, BEZPIECZNY, WOLNY OD WIRUSÓW LUB NIE BĘDZIE ZAWIERAŁ BŁĘDÓW.
PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z TEJ STRONY ODBYWA SIĘ NA PAŃSTWA WYŁĄCZNE RYZYKO. PONOSZĄ PAŃSTWO
WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE POWSTAŁY W WYNIKU
POBRANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW Z TEJ WITRYNY. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA ZRZECZENIE
SIĘ GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE PAŃSTWA NIE DOTYCZYĆ. ANI SPÓŁKA CAMSO,
INC. ANI JEJ PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SANKCJE,
NAWIĄZKI, SZKODY UBOCZNE, SPECJALNE LUB NASTĘPCZE ZWIĄZANE Z LUB WYNIKAJĄCE Z WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ WITRYNY, DO
KTÓREJ UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP POPRZEZ LINK Z TEJ WITRYNY, JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG REKLAMOWANYCH W
WITRYNIE LUB UZYSKANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM, ANI ZA WYKORZYSTANIE LUB NIEMOŻNOŚĆ WYKORZYSTANIA INFORMACJI PODANYCH NA
TEJ WITRYNIE, W TYM USZKODZENIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB KRADZIEŻ,
MODYFIKACJĘ, ZNISZCZENIE, NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO DANYCH LUB ICH UTRATĘ LUB ZA JAKIEKOLWIEK ZNIESŁAWIAJĄCE, OBRAŹLIWE LUB
NIEZGODNE Z PRAWEM ZACHOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA WITRYNY INTERNETOWEJ. JEŚLI SPOWODUJĄ PAŃSTWO TECHNICZNE
ZAKŁÓCENIA WITRYNY LUB SYSTEMÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH WITRYNĘ, ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ PAŃSTWO DO PONIESIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
WSZELKIE SZKODY I WYDATKI, W TYM UZASADNIONE HONORARIA PEŁNOMOCNIKÓW I KOSZTY SĄDOWE WYNIKAJĄCE Z TYCH ZAKŁÓCEŃ LUB Z
NIMI ZWIĄZANE. WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z WITRYNY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE MUSZĄ ZOSTAĆ ZGŁOSZONE W TERMINIE 1 (JEDNEGO)
ROKU OD DNIA POWSTANIA PODSTAWY ROSZCZENIA. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE
OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ LUB NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE
LUB WYNIKOWE, CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ POWYŻSZEGO OGRANICZENIA MOŻE NIE MIEĆ W PAŃSTWA PRZYPADKU ZASTOSOWANIA.

JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE
Prawem właściwym dla niniejszych Warunków Użytkowania i dla użytkowania witryny jest prawo stanu Nowy Jork. Wyrażają Państwo nieodwołalną
zgodę na jurysdykcję sądów okręgu Nowy Jork w odniesieniu do wszelkich powództw związanych z niniejszymi Warunkami Użytkowania.
W przypadku, gdy jakikolwiek materiał zamieszczony w niniejszej witrynie lub korzystanie z niej jest sprzeczne z prawem miejsca, w którym
Państwo przebywają w momencie uzyskiwania dostępu do witryny, witryna ta nie jest przeznaczona dla Państwa i prosimy o niekorzystanie z niej.
Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z przepisami prawa obowiązującego w jego jurysdykcji i przestrzeganie ich.

POWIADOMIENIE O NARUSZENIU
Camso respektuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli są Państwa zdania, że Państwa prawa autorskie zostały naruszone, mogą
Państwo powiadomić o tym naszego agenta ds. praw autorskich: Copyright Agent Camso trademark@camso.co.
Aby powiadomienie było skuteczne, należy przekazać naszemu agentowi ds. praw autorskich następujące informacje na piśmie:
1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu właściciela wyłącznego prawa stanowiącego
przedmiot domniemanego naruszenia;
2. Wskazanie utworu chronionego prawem autorskim, będącego przedmiotem domniemanego naruszenia lub, jeśli jedno powiadomienie dotyczy
kilku utworów chronionych prawem autorskim na jednej stronie internetowej, reprezentatywna lista takich utworów na tej stronie;
3. Wskazanie materiału, który uważany jest za naruszający prawo lub stanowiący przedmiot naruszenia i który ma zostać usunięty lub do którego
ma zostać uniemożliwiony dostęp wraz z informacjami, które są wystarczające, aby umożliwić usługodawcy odnalezienie materiału;
4. Informacje wystarczające do umożliwienia usługodawcy skontaktowania się ze stroną wnoszącą skargę, takie jak adres, numer telefonu oraz,
jeżeli są dostępne, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze stroną wnoszącą skargę;
5. Oświadczenie, że strona wnosząca skargę jest w dobrej wierze przekonana, że właściciel praw autorskich, jego agent ani przepisy prawa nie
zezwalają na wykorzystywanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi; oraz
6. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i, pod rygorem kary za składanie fałszywych
oświadczeń, że strona wnosząca skargę jest upoważniona do podejmowania działań w imieniu właściciela wyłącznego
prawa będącego przedmiotem domniemanego naruszenia.
Camso nie jest zobowiązana do przekazywania, przesyłania, publikowania, dystrybucji ani dostarczania w inny sposób
jakichkolwiek materiałów dostępnych w witrynie internetowej, w tym materiałów dostarczonych przez Państwa i podobnie
mamy prawo według własnego uznania usunąć wszelkie materiały z witryny w każdym czasie.

