PRAWA AUTORSKIE
Właścicielem i operatorem serwisu www.t-mobile.pl/biznes (dalej: Serwis) jest spółka T-Mobile Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, 02-674, ul. Marynarska 12, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000391193.
NIP: 526-10-40-567, (dalej: Operator).
Korzystanie z Serwisu, w tym utworów lub znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest równoznaczne ze zgodą
na warunki użytkowania przedstawione Regulaminie Serwisu oraz niniejszym dokumencie. Jakiekolwiek korzystanie
z niniejszego Serwisu oraz zamieszczonych w nim treści podlega postanowieniom niniejszego dokumentu. W przypadku zmian
niniejszego dokumentu Operator na stronach Serwisu poinformuje, z wyprzedzeniem określonym właściwymi przepisami,
o zmianach treści niniejszego dokumentu.
Operator oświadcza, że wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa własności intelektualnej do materiałów opublikowanych
w niniejszym Serwisie, w szczególności prawa do wszelkich tekstów, projektu strony, rysunków technicznych, grafik, zdjęć
i obrazów, jak również prawa autorskie dotyczące wyboru i sposobu rozmieszczenia plików oraz prawa do zarejestrowanych
znaków towarowych należą do Operatora lub Deutsche Telekom AG z siedzibą w Bonn, Niemcy
(dalej: DTAG), których korzystania Operator został upoważniony na podstawie właściwej umowy.
Operator upoważnia użytkowników Serwisu do przeglądania informacji zamieszczanych w serwisie www.t-mobile.pl/biznes
wyłącznie w celu uzyskania informacji o produktach i usługach Operatora, z zastrzeżeniem, że zabrania się kopiowania,
publikowania, rozpowszechniania i udostępniania treści lub informacji zamieszczonych Serwisie, bez uprzedniej pisemnej zgody
Operatora.
Jeżeli wyraźnie nie podano inaczej, publikacja dowolnych danych i informacji w serwisie www.t-mobile.pl/biznes nie jest
uznawana za czynność prawną, z wyjątkiem niniejszej informacji o prawach autorskich.
W przypadku stwierdzenia przez użytkownika Serwisu, że treści publikowane w Serwisie naruszają ich prawa autorskie lub
prawa własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne dobra prawnie chronione, mogą kontaktować się z Operatorem
bezpośrednio lub za pośrednictwem ich umocowanych przedstawicieli, oraz domagać się usunięcia bezprawnie
przechowywanych danych bądź zablokowania do nich dostępu przez Operatora. Operator w razie otrzymania urzędowego
zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności
niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

Ewentualne podejrzenie o naruszeniu praw autorskich lub praw własności intelektualnej należy zgłosić na adres:
T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
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