Warunki Umowy na Usługi Dostarczania Treści
firmy
TomTom International B.V.
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holandia
(“TomTom”)

1) Definicje
licencja na Treść firmy TomTom oraz usługę TomTom
Button w takim charakterze jak opisano w Sekcji 3
Modyfikować
kopiować, aktualizować, ulepszać, dodawać, powielać
oraz sporządzać dzieła pochodne
Usługa TomTom Button
oznacza usługę dostarczania Treści firmy TomTom
udostępniającą funkcję „add-to-TomTom” (dodaj do
TomTom)
lub
jakiekolwiek
inne
narzędzie
oprogramowania umoŜliwiające stworzenie treści
generowanej przez uŜytkownika oraz załadowanie jej na
Państwa stronę internetową oraz oferowanie jej
uŜytkownikom do łatwej instalacji w urządzeniu TomTom
Treść Tom Tom
jakiekolwiek informacje, teksty, pliki, skrypty, grafika,
zdjęcia, dźwięki, muzyka, nagrania wideo, funkcje
interaktywne bądź inne podobne materiały stworzone
przez firmę TomTom lub jej dostawców
Usługi Dostarczania Treści wszelkie świadczone usługi dostarczania treści firmy
firmy TomTom
TomTom, które są Państwu udostępniane przez lub za
pośrednictwem strony internetowej TomTom, TomTom
HOME, urządzeń TomTom, lub jakiejkolwiek innej
aplikacji firmy TomTom
Załadować/Ładować
przesłać, wysłać, składać lub dzielić się
UŜytkowanie
korzystanie, pobieranie danych z serwera lub wyposaŜenie
się w nie
Treść Generowana przez jakakolwiek treść map nawigacyjnych, informacja, tekst,
UŜytkownika
pliki, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, nagrania
wideo, funkcje interaktywne bądź inne podobne materiały
stworzone przez Państwa lub przez innych uŜytkowników
usługi dostarczania Treści firmy TomTom
Licencja

2) Zakres
a) Niniejsze Warunki mają zastosowanie przy korzystaniu z usługi dostarczania Treści firmy
TomTom, dzięki której moŜna i) UŜytkować jakąkolwiek Treść firmy TomTom, lub która
ii) pozwala na załadowanie, modyfikowanie lub uŜytkowanie jakiejkolwiek treści
generowanej przez uŜytkownika, lub iii) dzięki której moŜna mieć dostęp do
jakichkolwiek funkcji osób trzecich, lub iv) która umoŜliwia Państwu oferowanie
jakiejkolwiek treści generowanej przez uŜytkownika na Państwa stronie internetowej.
b) TomTom zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie poprawek lub
dodatków do niniejszych Warunków. Korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania w
ramach niniejszych Warunków moŜe podlegać dodatkowym warunkom.
c) Korzystając z usługi dostarczania Treści firmy TomTom, akceptują i są Państwo związani
wszystkimi niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi poprawkami i dodatkami do nich.
3) Licencja na Treść firmy TomTom oraz usługę TomTom Button
a) TomTom niniejszym udziela Państwu licencji na uŜytkowanie treści firmy TomTom oraz
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b)

c)

d)

e)

usługi TomTom Button, jeŜeli takie istnieją, wyłącznie na własny uŜytek zgodnie z
niniejszymi Warunkami. Nie są Państwo upowaŜnieni do modyfikowania Treści firmy
TomTom.
Mogą Państwo w dowolnym momencie uŜytkować Treść firmy TomTom wyłącznie na
jednym komputerze lub urządzeniu, w połączeniu z wyłącznie jednym systemem
nawigacyjnym. Nie wolno przekazywać Treści firmy TomTom innym osobom,
pośrednio lub bezpośrednio, do ich uŜytku bądź na uŜytek innych osób.
Niniejsza Licencja jest niewyłączna i niezbywalna, co oznacza, Ŝe firma TomTom moŜe
swobodnie udzielać licencji na Treść firmy TomTom oraz usługę TomTom Button innym
uŜytkownikom, oraz Ŝe nie wolno Państwu przenosić prawa do uŜytkowania Treści firmy
TomTom oraz usługi TomTom Button na inne osoby.
Niniejsza Licencja nie udziela Ŝadnych praw do otrzymania w przyszłości aktualizacji,
ulepszeń, dodatków lub jakiegokolwiek wsparcia bądź pomocy technicznej związanej z
Treścią firmy TomTom lub usługą TomTom Buton. W przypadku uzyskania aktualizacji,
ulepszeń, dodatków do Treści lub usługi TomTom Buton, korzystanie z takich
aktualizacji, ulepszeń, dodatków będzie regulowane przez niniejsze Warunki bądź inne
warunki, o których zaakceptowanie będą Państwo poproszeni przez firmę TomTom przed
uzyskaniem stosownych aktualizacji, ulepszeń i dodatków. Firma TomTom zastrzega
sobie prawo, bez lub z uprzednim powiadomieniem, do zawieszenia, ograniczenia lub
zmiany Treści firmy TomTom, usługi TomTom Buton oraz jakichkolwiek usług
związanych z aktualizacjami, ulepszeniami i dodatkami.
Bez szkody dla wszelkich innych praw, firma TomTom będzie mogła natychmiast
rozwiązać licencję, jeŜeli nie zastosują się Państwo do któregokolwiek z warunków
zawartych w niniejszych Warunkach. W takim przypadku naleŜy zwrócić lub zniszczyć
jakąkolwiek Treść firmy TomTom bądź usługę TomTom Buton znajdujące się w Państwa
posiadaniu.

4) Pozwolenie na korzystanie z usług dostarczania Treści firmy TomTom oraz Treści
generowanej przez uŜytkownika
a) TomTom udziela Państwu pozwolenia na dostęp oraz korzystanie z usług dostarczania
Treści firmy TomTom oraz na załadowanie, uŜytkowanie i modyfikowanie Treści
generowanej przez uŜytkownika wyłącznie dla własnego uŜytku oraz na dostarczanie
firmie TomTom kopii takiej modyfikowanej zawartości generowanej przez uŜytkownika
za pośrednictwem jakiejkolwiek technologii lub środków dostępnych firmie TomTom
poprzez usługę dostarczania Treści firmy TomTom zgodnie z niniejszymi Warunkami.
Nie mogą Państwo mieć dostępu lub korzystać z usług dostarczania Treści firmy
TomTom, oraz uŜytkować, ładować lub modyfikować Treści generowanej przez
uŜytkownika do celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych lub innych
komercyjnych i/lub handlowych.
b) W przypadku, gdy usługi dostarczania Treści firmy TomTom zapewniają Państwu usługę
TomTom Buton, umoŜliwiającą załadownie Treści generowanej przez uŜytkownika na
Państwa stronie internetowej, ikona TomTom Button moŜe zostać wyświetlona wyłącznie
na Państwa stronie internetowej. Ikona TomTom Button musi pojawić się samoistnie w
odstępie minimum pięciu (5) pikseli pomiędzy wszystkimi krawędziami ikony TomTom
Buton, a inną grafiką lub elementami tekstowymi znajdującymi się na Państwa stronie
internetowej. Nie wolno Państwu usuwać, zniekształcać lub zmieniać jakiegokolwiek
elementu ikony TomTom Button (włączając w to kod html, jakikolwiek inny kod
programu, informacje o prawach autorskich, informacje o znaku firmowym lub inne
informacje na temat własności) lub w jakikolwiek inny sposób zmieniać rozmiaru lub
wyglądu ikony TomTom Buton.
c) Usługi dostarczania Treści firmy TomTom nie gwarantują jakiegokolwiek wsparcia bądź
pomocy technicznej związanej z korzystaniem oraz utrzymaniem usług dostarczania
Treści firmy TomTom lub Treści generowanej przez uŜytkownika.
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d) Firma TomTom moŜe, według własnego uznania, zbierać i przetwarzać statystyki
uŜytkowania związane z Treścią generowaną przez uŜytkownika, w celu ulepszania
swoich produktów i/lub usług.
e) TomTom zastrzega sobie prawo, z uprzednim powiadomieniem lub bez, do przerwania,
ograniczania lub zmiany usług dostarczania Treści firmy TomTom.
5) Pozwolenie na korzystanie z Treści generowanej przez uŜytkownika oferowanej za
pośrednictwem usługi TomTom Buton.
a) W odróŜnieniu od Klauzuli 4.a, w przypadku, gdy Treść generowana przez uŜytkownika
jest Państwu oferowana za pośrednictwem usługi TomTom Buton, firma TomTom
udziela Państwu wyłącznie pozwolenia na uŜytkowanie, ale nie na modyfikowanie lub
ładowanie takiej Treści generowanej przez uŜytkownika.
b) W odróŜnieniu od Klauzuli 11.c i 11.d, w przypadku, gdy ładują Państwo jakąkolwiek
Treść generowaną przez uŜytkownika za pośrednictwem usługi TomTom Button,
udzielacie Państwo firmie TomTom wyłącznie prawa do uŜytkowania i ładowania takiej
Treści generowanej przez uŜytkownika oraz wyświetlania z tym związanych linków, aby
umoŜliwić innym osobom (uŜytkownikom) uŜytkowanie takiej Treści generowanej przez
uŜytkownika bez przyznania tym osobom prawa do modyfikowania lub ładowania Treści
generowanej przez uŜytkownika.
6) Korzystanie z usługi TomTom Button oraz Treści generowanej przez uŜytkownika
do celów komercyjnych
a) W ramach odstępstwa od Klauzuli 3.a i 4.a, mogą Państwo mieć dostęp oraz korzystać z
usługi TomTom Button jak równieŜ ładować Treść generowaną przez uŜytkownika
poprzez usługę TomTom Button na swojej stronie internetowej w celach komercyjnych,
pod warunkiem Ŝe nie będą Państwo, pośrednio lub teŜ bezpośrednio, obciąŜać finansowo
osoby trzeciej za uŜytkowanie Treści generowanej przez uŜytkownika lub teŜ narzucać
komercyjnych ograniczeń lub innych ograniczeń lub warunków, które mogą
uniemoŜliwić takiej osobie trzeciej uŜytkowanie Treści generowanej przez uŜytkownika
zgodnie z niniejszymi Warunkami.
b) W przypadku, gdy mają Państwo dostęp i korzystają z usługi TomTom Button oraz
ładujecie Treść generowaną przez uŜytkownika jak wyszczególniono wyŜej w Klauzuli
6.a, muszą Państwo:
i. zamieścić na swojej stronie internetowej informację, która uwzględniałaby co
następuje: (i) w całkowitym stopniu przewidzianym stosownym prawem, TomTom
zrzeka się wszelkich gwarancji, zobowiązań i warunków, bądź to wyraźnych,
domniemanych czy ustawowych, włączając, ale nie ograniczając się do,
jakichkolwiek (jeŜeli takie istnieją) gwarancji, zobowiązań lub warunków
dotyczących zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, niezawodności
lub dostępności, dokładności lub kompletnych reakcji, wyników, robocizny, braku
wirusów, lub naruszenia praw osób trzecich oraz naleŜytej troski i umiejętności wszystko odnośnie usługi TomTom Button lub Treści generowanej przez
uŜytkownika, (ii) firma TomTom nie zobowiązuje się do udzielenia Państwu bądź
jakimkolwiek innym uŜytkownikom wsparcia oraz pomocy technicznej dotyczących
korzystania oraz utrzymania usługi TomTom Button lub Treści generowanej przez
uŜytkownika, oraz (iii) firma TomTom nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności wobec
Państwa, uŜytkownika czy jakiejkolwiek innej osoby za wszelkie pośrednie,
bezpośrednie, przypadkowe, wtórne lub inne szkody wynikające z uŜytkowania lub
ładowania, w stosownych przypadkach, usługi TomTom Button lub Treści
generowanej przez uŜytkownika;
ii. zabezpieczyć, bronić oraz uchronić firmę TomTom przed wszelkimi roszczeniami,
pozwami, stratami, szkodami, odpowiedzialnością, kosztami, oraz wydatkami
(włączając w to rozsądne opłaty za usługi prawnicze) spowodowanymi przez osoby
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trzecie wynikającymi lub związanymi z (i) jakimkolwiek niespełnieniem lub
niezastosowaniem się do jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków, (ii)
uŜytkowaniem, ładowaniem, w stosownych przypadkach, usługi TomTom Button lub
Treści generowanej przez uŜytkownika, (iii) wszelkimi opisami stanu faktycznego,
gwarancjami, lub innymi pisemnymi lub ustnymi oświadczeniami złoŜonymi przez
Państwa lub związanymi z usługą TomTom Button lub z Treścią generowaną przez
uŜytkownika, innymi niŜ te, na które firma TomTom udzieliła pisemnej zgody, (iv)
jakimkolwiek stwierdzeniem, Ŝe Treść generowana przez uŜytkownika narusza
własność intelektualną osoby trzeciej;
iii. korzystać z usługi TomTom Button tylko i wyłącznie zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi znaku firmowego firmy TomTom, jeŜeli są one dostępne.
7) Ograniczenia Ogólne
a) WypoŜyczanie, wykorzystywanie do publicznych przedstawień, rozpowszechnianie lub
nadawanie czy teŜ jakikolwiek inny rodzaj dystrybucji usług dostarczania Treści firmy
TomTom, Treści firmy TomTom lub (zmoydfikowanej) Treści generowanej przez
uŜytkownika jest zakazane. JeŜeli stosowne prawo nie przewiduje inaczej lub jeŜeli nie
jest to wyraźnie dozwolone przez uŜycie wszelkiej technologii lub udostępnianych
środków firmy TomTom w ramach usługi dostarczania Treści firmy TomTom, nie będą
Państwo oraz nie zezwolą Państwo innym osobom na zmienianie, zniekształcanie lub
modyfikowanie usługi dostarczania Treści firmy TomTom, usługi TomTom Button,
Treści firmy TomTom lub Treści generowanej przez uŜytkownika lub jakichkolwiek ich
elementów, analizowanie ich poprzez stosowanie inŜynierii wstecznej, dekompilowanie
lub demontowanie usługi dostarczania Treści firmy TomTom, usługi TomTom Button,
Treści firmy TomTom, Treści generowanej przez uŜytkownika lub jakichkolwiek ich
elementów, łamanie lub teŜ omijanie szyfrów, jak teŜ nie zezwolą czy umoŜliwią Państwo
osobom trzecim podobnych działań.
b) Nie wolno Państwu korzystać lub uruchamiać jakiegokolwiek zautomatyzowanego
systemu, włączając w to, ale nie ograniczając się do, “robotów” i “pająków”, które mogą
mieć dostęp do usługi dostarczania Treści firmy TomTom i wysyłać więcej wiadomości
oraz próśb do serwera firmy TomTom niŜ moŜna się spodziewać, Ŝe jakikolwiek stały,
prywatny uŜytkownik usług dostarczania Treści firmy TomTom moŜe wysyłać w ciągu
podobnego okresu czasu przez uŜycie konwencjonalnego systemu.
c) Poprzez akceptację i korzystanie z usług dostarczania Treści firmy TomTom, zgadzają się
Państwo na powstrzymanie się od niewłaściwych zachowań, takich jak:
i. nieautoryzowane próby dostępu lub niszczenie konta, zakłócenie pracy komputerów
lub sieci innego uŜytkownika;
ii. otrzymywanie lub próby otrzymania jakichkolwiek danych związanych z usługą
dostarczania Treści firmy TomTom, chyba Ŝe firma TomTom zamierza udostępnić
takie dane lub udziela ich Państwu;
iii. bezpośrednie lub pośrednie obciąŜanie finansowe osób trzecich za korzystanie z
usług dostarczania Treści firmy TomTom;
iv. wyświetlanie ikony TomTom Button, jeŜeli taka istnieje, w sposób, który sugeruje
powiązania, przynaleŜność, sponsoring lub poparcie dla Treści generowanej przez
uŜytkownika stworzonej przez firmę TomTom, oraz który jest mylny, obraźliwy,
nielegalny, szkodliwy, pokrętny, obelŜywy, zniesławiający, nieprzyzwoity,
ordynarny, nienawistny, który narusza prawa osób trzecich, jest bezprawny, lub
szkodliwy dla praw własności intelektualnej firmy TomTom;
v. umieszczanie jakiejkolwiek strony internetowej firmy TomTom lub strony TomTom
HOME w ramce (framing) lub inne kopiowanie (mirroring) na Państwa witrynie
internetowej, włączając w to, ale nie ograniczając się do strony, która pojawia się po
kliknięciu ikony TomTom Button;
vi. korzystanie z usług dostarczania Treści firmy TomTom w sposób niezgodny z
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prawem lub w sposób, który narusza jakikolwiek z Warunków;
vii. stworzenie fałszywej toŜsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób;
viii. naruszanie zasad postępowania lub innych wytycznych (znaku firmowego), które
mogą odnosić się do usług dostarczania Treści firmy TomTom;
ix. uŜywanie (jakiegokolwiek elementu) usługi dostarczania Treści firmy TomTom do
zbierania lub teŜ inaczej gromadzenia informacji o osobach trzecich, łączenie z
adresami e-mail i danymi osobowymi.
8) Ładowanie Treści Generowanej przez UŜytkownika
a) Oprócz wyŜej wymienionych postanowień i zastrzeŜeń w Klauzulach 6 oraz 7, nie będą
Państwo mogli załadować jakiejkolwiek Treści generowanej przez uŜytkownika, która:
i. jest obraźliwa, nielegalna, szkodliwa, pokrętna, obelŜywa, zniesławiająca,
nieprzyzwoita, ordynarna, nienawistna, która narusza prawa osób trzecich lub w inny
sposób jest sprzeczna z prawem;
ii. propaguje działania niezgodne z prawem lub zachowanie, które jest obraźliwe,
nielegalne, szkodliwe, pokrętne, obelŜywe, zniesławiające, nieprzyzwoite, ordynarne,
nienawistne, które narusza prawa osób trzecich lub w inny sposób jest sprzeczne z
prawem;
iii. przedstawia informacje, które według Państwa wiedzy są fałszywe lub wprowadzają
w błąd;
iv. (moŜe być) szkodliwa dla firmy TomTom jak na przykład między innymi Treści
generowanej przez uŜytkownika dotyczących map lub informacji o połoŜeniu
fotoradarów;
v. jest chroniona prawem autorskim, tajemnicą handlową lub podlega jakimkolwiek
prawom własności intelektualnej lub prawom do prywatności osób trzecich, chyba Ŝe
posiadają Państwo takie prawa lub otrzymali Państwo wyraźną zgodę legalnego
właściciela takich praw, aby załadować Treść generowaną przez uŜytkownika, oraz
aby przyznać firmie TomTom i jakimkolwiek innym uŜytkownikom usług
dostarczania Treści firmy TomTom wszelkie prawa niniejszym przyznane;
vi. zawiera dane osobowe takie jak numer telefonu, adres e-mail lub adres domowy,
imiona i nazwiska, chyba Ŝe za wyraźną zgodą właściciela tych danych;
vii. wiąŜe się z wysyłaniem masowo wiadomości e-mail, spamu, oraz widomości-śmieci;
viii. zawiera strony z ograniczonym dostępem lub z dostępem ograniczonym hasłem lub
teŜ zawiera ukryte strony bądź obrazy;
ix. wiąŜe się z działaniami komercyjnymi lub handlowymi, o ile co innego wyraźnie nie
wynika z niniejszych Warunków lub uprzedniej pisemnej zgody firmy TomTom;
x. wiąŜe się z wysyłaniem lub inaczej udostępnianiem jakichkolwiek materiałów
zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, lub jakiekolwiek
podobne oprogramowanie, które moŜe przyczynić się do awarii w funkcjonowaniu
serwerów, komputerów lub sieci firmy TomTom, bądź konta, komputera, sieci
uŜytkownika lub urządzenia firmy TomTom.
9) Materiały Osób Trzecich.
Firma TomTom moŜe korzystać z kodów programów osób trzecich, danych,
funkcjonalności informacji, innych zawartości i algorytmów (“Materiały Osób
Trzecich”) w usłudze dostarczania Treści firmy TomTom oraz Treści firmy TomTom.
Korzystanie z materiałów osób trzecich zawartych w usłudze dostarczania Treści firmy
TomTom i Treści firmy TomTom moŜe podlegać innym warunkom. Informacje
dotyczące oficjalnych praw autorskich oraz ściśle sprecyzowane warunki licencji w/w
materiałów osób trzecich moŜna znaleźć na naszej stronie internetowej
http://www.tomtom.com/legal. Niniejszym oświadczają i wyraŜają Państwo zgodę, iŜ
Państwa korzystanie z usług dostarczania Treści firmy TomTom oznacza, Ŝe przeczytali i
zaakceptowali Państwo warunki dotyczące wszelkich materiałów osób trzecich zawartych
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w usłudze dostarczania Treści firmy TomTom lub Treści firmy TomTom, jeŜeli takie
istnieją.
10) Dostęp do Usług Dostarczania Treści firmy TomTom
a) Aby mieć dostęp lub korzystać z niektórych elementów usługi dostarczania Treści firmy
TomTom, mogą Państwo zostać poproszeni o zarejestrowanie się na stronie internetowej
firmy TomTom lub o stworzenie konta MyTomTom.
b) Ponoszą Państwo odpowiedzialność za kaŜde działanie dokonane na Państwa koncie, jak
równieŜ za swoją nazwę uŜytkownika i za działania z nią związane. Nie powinni Państwo
udostępniać swojego hasła z osobom trzecim, jak równieŜ zezwalać innym osobom na
dostęp lub korzystanie z usługi dostarczania Treści firmy TomTom w Państwa imieniu.
c) W przypadku, gdy stwierdzą Państwo, Ŝe osoba trzecia ma nieautoryzowany dostęp lub
korzysta z usług dostarczania Treści firmy TomTom w ramach Państwa konta, lub gdy
wiedzą Państwo o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa, muszą Państwo
niezwłocznie poinformować o tym firmę TomTom.
11) Prawa Własnościowe
a) Prawa autorskie oraz inne prawa intelektualne, przemysłowe i/lub własnościowe do
usługi dostarczania Treści firmy TomTom, włączając usługę TomTom Button i Treść
firmy TomTom, prawa do znaków firmowych, obrazów, logo lub nazw w nich zawartych,
jak równieŜ prawa do kopiowania wyŜej wymienionych są własnością firmy TomTom
i/lub jej dostawców. Wszystkie prawa nie przyznane w ramach niniejszych Warunków są
zastrzeŜone przez firmę TomTom. Nie wolno kopiować, pobierać, przesyłać lub w
jakikolwiek inny sposób powielać Treści firmy TomTom lub usługi TomTom Button, z
wyjątkiem sporządzenia jednej kopii jako kopii zapasowej lub dla celów archiwalnych.
Nie nabywają Państwo prawa do posiadania Treści firmy TomTom lub usługi TomTom
Buton.
b) Firma TomTom nie rości sobie praw do jakiejkolwiek własności istniejącej w Treści
generowanej przez uŜytkownika. Deklarują Państwo i gwarantują, Ŝe posiadają lub mają
wymagane licencje, prawa, pozwolenia i zgody na ładowanie Treści generowanej przez
uŜytkownika, oraz Ŝe udzielą Państwo firmie TomTom wszelkich praw przyznanych w
niniejszych Warunkach, włączając w to prawo do przyznania innym uŜytkownikom firmy
TomTom zgody na uŜytkowanie, modyfikowanie i ładowanie takich (zmodyfikowanych)
Treści generowanych przez uŜytkownika, zgodnie z niniejszymi Warunkami.
c) Poprzez załadowanie jakiejkolwiek Treści generowanej przez uŜytkownika, zachowują
Państwo wszelkie prawa przyznane w ramach niniejszych Warunków, ale niniejszym
udzielają Państwo firmie TomTom ogólnoświatowej, doŜywotniej, nieodwołalnej,
niewyłącznej, wolnej od opłat, zbywalnej licencji na uŜytkowanie, ładowanie,
modyfikowanie, dystrybucję, sublicencjonowanie, stosowanie inŜynierii wstecznej,
dekompilowanie lub demontowanie oraz wyświetlanie takiej Treści generowanej przez
uŜytkownika lub związanych z tym linków w jakiejkolwiek postaci i z wykorzystaniem
jakichkolwiek środków.
d) Niniejszym, udzielają Państwo firmie TomTom prawa, aby ta udzieliła zgody innym
uŜytkownikom usługi dostarczania Treści firmy TomTom na uŜytkowanie,
modyfikowanie i ładowanie jakiejkolwiek (zmodyfikowanej) Treści generowanej przez
uŜytkownika, którą mogą Państwo załadować poprzez usługę dostarczania Treści firmy
TomTom, zgodnie z niniejszymi Warunkami.
12) Polityka usuwania i niewłaściwego uŜytkowania.
a) Ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakąkolwiek Treść generowaną przez
uŜytkownika, którą ładujecie jak równieŜ za interakcje z jakąkolwiek osobą trzecią za
pośrednictwem usługi dostarczania Treści firmy TomTom. W momencie powiadomienia,
Ŝe jakakolwiek Treść generowana przez uŜytkownika narusza którąkolwiek część
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Klauzuli 8a lub jakąkolwiek część niniejszych Warunków, lub teŜ narusza prawa osób
trzecich, firma TomTom moŜe usunąć taką Treść generowaną przez uŜytkownika bez
uprzedniego powiadomienia. Firma TomTom moŜe przerwać Państwa dostęp i
moŜliwość korzystania z usług dostarczania Treści firmy TomTom z powodu ładowania
takiej Treści Generowanej przez uŜytkownika.
b) Firma TomTom nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za monitorowanie jakiejkolwiek z
usług dostarczania Treści firmy TomTom lub którejkolwiek z Treści generowanej przez
uŜytkownika.
c) W przypadku, gdy stwierdzą Państwo jakiekolwiek naruszenie usługi dostarczania Treści
firmy TomTom ze strony jakiegokolwiek uŜytkownika usług dostarczania Treści firmy
TomTom, prosimy powiadomić o tym firmę TomTom, klikając na przycisk, który został
przeznaczony do tego celu, na jakiejkolwiek jej stronie internetowej.
13) Zrzeczenie się Gwarancji
a) Frima TomTom nie gwarantuje i nie moŜe udzielić gwarancji, Ŝe usługi dostarczania
Treści firmy TomTom, usługa TomTom Button, Treść firmy TomTom, Treść
generowana przez uŜytkownika bądź inne funkcje dostarczone przez osoby trzecie
poprzez usługi dostarczania Treści firmy TomTom, będą działały w sposób zupełnie
bezbłędny, Ŝe wszelkie dostarczone informacje będą zawsze poprawne, ani Ŝe
jakiekolwiek funkcje osób trzecich będą zawsze dostępne i sprawne. Błędy w
obliczeniach mogą wystąpić przy uŜytkowaniu, ładowaniu lub modyfikowaniu, w
stosownych przypadkach, usług dostarczania Treści firmy TomTom, Treści firmy
TomTom, Treści generowanej przez uŜytkownika lub funkcji osób trzecich w systemie
nawigacyjnym, i mogą być spowodowane miejscowymi warunkami środowiskowymi
i/lub niekompletnymi bądź nieprawidłowymi danymi.
b) Firma TomTom zapewnia lub udziela dostępu do usług dostarczania Treści firmy
TomTom, usługi TomTom Button, Treści firmy TomTom, Treści generowanej przez
uŜytkownika oraz jakichkolwiek funkcji osób trzecich wg zasady “TAK JAK JEST I NA
RYZYKO NABYWCY” i niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, zobowiązań i
warunków, bądź to wyraźnych, domniemanych czy ustawowych, włączając, ale nie
ograniczając się do, jakichkolwiek (jeŜeli takie istnieją) gwarancji, zobowiązań i
warunków dotyczących zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu,
niezawodności lub dostępności, dokładności lub kompletnych reakcji, wyników,
robocizny, braku wirusów, oraz naleŜytej troski i umiejętności – wszystko odnośnie
usługi dostarczania Treści firmy TomTom, Usługi TomTom Button, Treści firmy
TomTom, Treści generowanej przez uŜytkownika oraz funkcji osób trzecich. To samo
zrzeczenie się gwarancji, zobowiązań lub warunków ma zastosowanie dla udzielenia
wsparcia bądź jego braku lub innych usług, informacji, oprogramowania i związanej z
tym treści poprzez usługi dostarczania Treści firmy TomTom, usługi TomTom Button,
Treść firmy TomTom, Treść generowaną przez uŜytkownika lub funkcje osób trzecich
lub inaczej wynikających z Państwa dostępu do lub uŜytkowania, ładowania lub
modyfikowania, w stosownych przypadkach, usługi dostarczania Treści firmy TomTom,
usługi TomTom Button, Treści firmy TomTom, Treści generowanej przez uŜytkownika
lub funkcji osób trzecich. Nie istnieje równieŜ gwarancja lub warunek dla spokojnego
władania i posiadania, lub nienaruszenia w stosunku do usługi dostarczania Treści firmy
TomTom, usługi TomTom Button, Treści firmy TomTom, Treści generowanej przez
uŜytkownika lub funkcji osób trzecich zapewnionych poprzez usługi dostarczania Treści
firmy TomTom.
c) Firma TomTom moŜe być uzaleŜniona od dostarczania (części) usługi dostarczania Treści
firmy TomTom przez osoby trzecie, tak jak w przypadku, gdy usługi te wiąŜą się z
zapewnianiem dostępu do funkcji osób trzecich. Firma TomTom nie moŜe i nie udzieli
gwarancji, Ŝe takie funkcje osób trzecich będą nadal dostępne dla Państwa w dowolnym
momencie, jak teŜ będzie miała prawo do przerwania dostępu do takich funkcji osób
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trzecich kaŜdorazowo, kiedy nie będzie się moŜna dłuŜej słusznie domagać tego dostępu
od firmy TomTom, bez związanego z tym obowiązku zapłaty rekompensaty.
14) Odpowiedzialność
a) Firma TomTom nie udziela poparcia dla jakiejkolwiek Treści generowanej przez
uŜytkownika lub jakiejkolwiek opinii, rekomendacji, lub rady wymienionych w
niniejszych Warunkach, oraz wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek i wszelkiej
odpowiedzialności związanej z Państwa dostępem oraz z korzystaniem z takiej Treści
generowanej przez uŜytkownika.
b) W całkowitym stopniu przewidzianym stosownym prawem, ani firma TomTom, ani jej
dostawcy i podwykonawcy nie będą odpowiedzialni wobec Państwa lub jakichkolwiek
osób trzecich za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub inne szkody
(włączając w kaŜdym przypadku, ale nie ograniczając się do szkód wynikłych z
nieumiejętności uzyskiwania dostępu, uŜytkowania, ładowania lub modyfikowania, w
stosownych przypadkach, usługi dostarczania Treści firmy TomTom, usługi TomTom
Button, Treści firmy TomTom, Treści generowanej przez uŜytkownika lub jakichkolwiek
funkcji zapewnionych przez osoby trzecie poprzez usługi dostarczania Treści firmy
TomTom, utraty danych, strat w interesach, strat w zyskach, zakłóceń w pracy i tym
podobnych) wynikłe z korzystania bądź nieumiejętności korzystania z usługi dostarczania
Treści firmy TomTom, usługi TomTom Button, Treści firmy TomTom, Treści
generowanej przez uŜytkownika, jakichkolwiek funkcji zapewnionych przez osoby
trzecie poprzez usługi dostarczania Treści firmy TomTom lub jakiegokolwiek
nieautoryzowanego dostępu do Państwa konta, nawet jeŜeli firma TomTom została
poinformowana o moŜliwości takich szkód.
c) Firma TomTom nie ponosi odpowiedzialności za (i) wszelkie oszustwa ze strony swoich
pracowników, pośredników i/lub uŜytkowników usługi dostarczania Treści firmy
TomTom, lub (ii) jakiekolwiek świadome wprowadzenie w błąd ze strony swoich
pracowników, pośredników i/lub uŜytkowników usługi dostarczania Treści firmy
TomTom.
d) NiezaleŜnie od powyŜszych oraz wszelkich innych informacji zawartych w niniejszych
Warunkach, nic w niniejszych Warunkach nie ograniczy odpowiedzialności obu stron za
śmierć lub uszkodzenie ciała poniesione w wyniku własnego zaniedbania.
e) PowyŜsze ograniczenie odpowiedzialności nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa
ustawowe w ramach stosownego prawa krajowego.
15) Opłaty
Dostęp do usługi dostarczania Treści firmy TomTom oferowany jest przez firmę
TomTom bezpłatnie. Firma TomTom zastrzega sobie prawo do odstąpienia od lub
wstrzymania bezpłatnej oferty usługi dostarczania Treści firmy TomTom w dowolnym
momencie. Firma TomTom poinformuje Państwa, gdyby w przyszłości usługa
dostarczania treści firmy TomTom miałby być oferowana za opłatą. W takim wypadku,
mogą Państwo wybrać, czy chcą nadal korzystać z usługi dostarczania Treści firmy
TomTom za opłatą, czy chcą zakończyć korzystanie z usługi dostarczania Treści firmy
TomTom.
16) Siła wyŜsza
Siła wyŜsza oznacza okoliczności, które utrudniają firmie TomTom wywiązanie się z
zobowiązań w ramach niniejszych Warunków, oraz które są poza jej kontrolą, włączając
w to późne i/lub opóźnione dostawy lub niekompletne dostawy produktów firmy
TomTom, spowodowane przez okoliczności niezaleŜne od firmy TomTom. W sytuacji
“siły wyŜszej” wszystkie zobowiązania firmy TomTom zostaną zawieszone. Gdyby okres
czasu, w którym firma TomTom nie moŜe wywiązać się ze swoich zobowiązań ze
względu na “siłę wyŜszą” trwał ponad 90 dni kalendarzowych, firma TomTom ma prawo
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do rozwiązania umowy na usługi dostarczania Treści firmy TomTom bez obowiązku
zapłacenia jakiejkolwiek rekompensaty wynikającej lub związanej z tym rozwiązaniem.
17) Prywatność
a) TomTom nie ujawni informacji dotyczących Państwa danych osobowych, konta lub
operacji jakiejkolwiek osobie trzeciej, innej niŜ ta, która jest zgodna z polityką
prywatności,
której
treść
znajduje
się
na
stronie
internetowej
http://www.tomtom.com/legal. Niniejszym oświadczają i zgadzają się Państwo, Ŝe
przeczytali i zaakceptowali warunki wyszczególnione w Polityce Prywatności.
b) NaleŜy pamiętać, Ŝe firma TomTom nie monitoruje Państwa Treści generowanej przez
uŜytkownika, więc jakiekolwiek dane osobowe, załadowane przez Państwa przez
nieuwagę jako część takiej Treści generowanej przez uŜytkownika, będą widoczne dla
innych uŜytkowników usługi dostarczania Treści firmy TomTom.
18) Linki do Stron internetowych Osób Trzecich
TomTom nie ponosi odpowiedzialności za treść wszelkich stron internetowych, usług lub
funkcji osób trzecich, jakichkolwiek linków zawierających strony internetowe lub usługi
osób trzecich lub jakiejkolwiek zmiany lub aktualizacje stron internetowych lub usług
osób trzecich. W sytuacji, kiedy TomTom zamieszcza linki i/lub umoŜliwia dostęp do
stron internetowych, usług i/lub funkcji osób trzecich czyni to wyłącznie dla Państwa
wygody, a włączenie jakiegokolwiek linku lub dostępu nie oznacza aprobaty firmy
TomTom udzielonej dla strony internetowej, usług lub funkcji osób trzecich.
19) Prawa Osób Trzecich
Osoby trzecie nie mają praw, w ramach stosownego ustawodawstwa, odnoszących się do
praw osób trzecich do opierania się na lub egzekwowania jakichkolwiek postanowień
niniejszych Warunków, ale nie będzie to miało wpływu na Ŝadne prawa lub
zadośćuczynienie osób trzecich, które istnieją lub są dostępne poza takowym stosownym
ustawodawstwem.
20) Trwałość
Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze swej natury trwają po
rozwiązaniu porozumienia dotyczącego usług dostarczania Treści firmy TomTom,
pozostaną w mocy.
21) Podzielność
JeŜeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za
bezskuteczne, niewaŜne, nie dające się wyegzekwować lub nielegalne, inne
postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Państwo oraz firma TomTom wyraŜają zgodę
na nowe warunki zastępujące postanowienia niewaŜne. Nowe warunki będą
interpretowane co do ich zawartości i mocy, moŜliwie jak najdokładniej w stosunku do
treści tekstu oryginalnego, w taki jednak sposób, aby istotnie prawa mogły być z nich
wywodzone.
22) Obowiązujące prawo
Niniejsze Warunki i wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami lub z
korzystaniem z usług dostarczania Treści firmy TomTom, Treści firmy TomTom, Treści
generowanej przez uŜytkownika lub innych podlegają prawu w obrębie miejsca Państwa
prawnego zamieszkania lub stałego miejsca zamieszkania. Konwencja Narodów
Zjednoczonych dotycząca Umów Międzynarodowych SprzedaŜy Dóbr jest niniejszym
wyłączona z zastosowania w stosunku do niniejszych Warunków. Wszelkie spory
wynikłe z niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez sądy w obrębie miejsca
Państwa prawnego zamieszkania lub stałego miejsca zamieszkania. Sądy te będą
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wyłącznymi kompetentnymi organami w rozstrzyganiu takich sporów.

Wersja z listopada 2007
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