
Oświadczenie prawne 
 

    

Deklaracja poufności 

  Bardzo dziękujemy za zainteresowanie firmą ULV Polska i jej produktami oraz 

za odwiedzenie naszej strony internetowej. Państwa prywatność jest dla nas 

ważna i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie odwiedzając naszą stronę. 

Ochrona prywatności w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych 

osobowych jest ważnym aspektem, który bierzemy pod uwagę we wszystkich 

naszych procesach handlowych. Podczas odwiedzin na naszej stronie, możemy 

zwracać się do Państwa z prośbą o podanie pewnych danych osobowych i 

informacji. Decyzja dotycząca podania wymaganych informacji należy do 

Państwa. Jeżeli podacie nam Państwo informacje osobiste, będą one traktowane 

jako informacje poufne zgodnie z aktualnie obowiązującą odnośną ustawą.  

  

 
Prawa autorskie 

 Materiały znajdujące się na tej stronie („Strona”) dostarczane są przez ULV 

Polska Rafał Szulwic („ULV Polska”) w ramach usług świadczonych klientom i 

mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych. ULV Polska  

zastrzega sobie wszystkie prawa autorskie (Copyright ULV Polska 2014). 

Teksty, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, animacje, filmy wideo oraz projekt 

strony internetowej firmy ULV Polska podlegają przepisom o prawach 

autorskich i ochronie własności intelektualnej. Zawartości tej strony, ani też 

żadnej z jej części, nie wolno, jako niezgodne z prawem, kopiować, 

dystrybuować do użytku handlowego ani modyfikować lub umieszczać na 

innych stronach internetowych. Strona internetowa firmy ULV Polska może 

zawierać również elementy, do których osoby trzecie zastrzegają sobie prawa 

autorskie. 

Niniejsza Strona ani żadna jej część nie może podlegać odtwarzaniu, 

kopiowaniu, powielaniu, sprzedaży, odsprzedaży ani innemu wykorzystywaniu 

w celach komercyjnych bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody od ULV 

Polska. Dozwala się pobranie tylko raz na jeden komputer treści zawartej na 

Stronach ULV Polska wyłącznie na prywatny, wewnętrzny i niekomercyjny 

użytek 

Nie zezwala się na wprowadzanie zmian, wykorzystywanie czy przekazywanie 

pobranych informacji w celach komercyjnych; nie zezwala się również na 

usuwanie z pobranych treści informacji dotyczących prawa autorskiego czy 

informacji o prawach własności intelektualnej. Użytkownik wyraża zgodę na 

przyjęcie odpowiedzialności za zapobieganie wszelkim próbom 

nieupoważnionego kopiowania treści oraz, w przypadku pracodawcy, 



zapewnienie przestrzegania niniejszych ograniczeń przez pracowników oraz 

kontrahentów. 

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich odpowiednich 

przepisów prawa autorskiego. Zezwala się na kopiowanie zawartości niniejszej 

Strony w celu zgłębienia jej treści; zezwala się również na drukowanie części 

bądź całej treści Strony wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie inne 

wykorzystywanie Strony jest surowo zabronione. Nie zezwala się na framing z 

wykorzystaniem niniejszej Strony ani zamieszczanie linków do stron innych niż 

Strona Główna bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. 

ULV Polska nie udziela Użytkownikowi żadnych wyraźnych czy 

domniemanych praw w zakresie jakichkolwiek patentów, praw autorskich, 

znaków towarowych czy innych informacji objętych tajemnicą handlową. 

  

 
Znaki towarowe 

  O ile nie jest zaznaczone inaczej, wszystkie znaki towarowe przedstawione na 

stronie ULV Polska są chronione prawami do znaków towarowych ULV Polska, 

w tym wszystkie identyfikatory modeli, logo i graficzne symbole korporacji, do 

których prawa posiada ULV Polska.  
 

 
Różnorodność produktów 

  Informacje o produktach, ilustracje i obrazy znajdujące się na tej stronie mogły 

zostać przygotowane do szczególnego przeznaczenia i zawartość tej strony 

może obejmować informacje o modelach, wersjach i/lub akcesoriach, które nie 

są dostępne na rynku w kraju użytkownika, a które są oferowane w innych 

krajach w wyniku lokalnego zapotrzebowania lub przepisów prawnych ich 

dotyczących i dostępnych wyłącznie z innymi specyfikacjami lub w innych 

konfiguracjach, a które w kraju użytkownika, z tych samych przyczyn lokalnych 

lub prawnych są dostępne w odmiennych specyfikacjach lub konfiguracjach. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani jakimkolwiek produktem pokazanym na 

naszej stronie i nie macie pewności odnośnie specyfikacji na rynku lokalnym 

lub czy jest on dostępny w sprzedaży, prosimy o kontakt z ULV Polska.  

 
Gwarancje dotyczące zawartości 

  Wszystkie informacje dostarczone przez firmę ULV Polska Rafał Szulwic 

zawarte na tej stronie, są dokładne i w miarę możliwości aktualne i są 

przekazywane wyłącznie w celach informacyjnych, lecz bez żadnego rodzaju 

gwarancji wyraźnej lub domniemanej. W szczególności, nie są zobowiązujące 



ani nie stanowią domniemanej gwarancji informacje dotyczące zestawu lub 

dostępności produktów, ich przydatności do określonych celów lub zgodności z 

przepisami i patentami. Chociaż zasadniczo publikowane treści są bezbłędne, 

mogą zdarzyć się pomyłki lub nieścisłości; w takim przypadku zalecamy 

ponowne odwiedzenie strony po upływie kilku dni i stanowczo doradzamy 

skontaktowanie się z ULV Polska. 

 
Licencje 

  ULV Polska dokłada starań, aby stworzyć stronę internetową, która będzie 

innowacyjna i będzie zawierać dokładne informacje. Mamy nadzieję, iż 

użytkownicy naszej strony podchodzą równie entuzjastycznie jak i my do tego 

twórczego wysiłku. Niemniej jednak, musicie Państwo zrozumieć, iż prawa do 

Znaku Towarowego ULV Polska oraz marek należących do firmy, wymagają 

ochrony własności intelektualnej naszej firmy obejmującej patenty, znaki 

towarowe i prawa autorskie. W związku z tym wyraźnie informujemy i 

zawiadamiamy, iż wchodząc na tę stronę internetową i uzyskując dostęp do jej 

zawartości nie uzyskujecie Państwo żadnego prawa, zezwolenia lub licencji do 

własności intelektualnej dotyczącej Znaku Towarowego ULV Polska i 

 Opryskiwacze-ULV, należącego do firmy ULV Polska Rafał Szulwic, ani w 

żadnych okolicznościach nie istnieje możliwość uzyskania takiego prawa, 

zezwolenia lub licencji. 

 
Bezpieczeństwo 

   

ULV Polska podejmuje odpowiednie kroki techniczne i administracyjne w celu 

ochrony uzyskanych danych przed przypadkowymi lub celowymi 

manipulacjami, utratą lub zniszczeniem, a także przed dostępem osób 

nieuprawnionych. Te środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane z 

zastosowaniem osiągnięć technicznych. 
 


