Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu www.phu-nova.eu Proszę dokładnie przeczytać spisane poniżej
Zastrzeżenia prawne, ponieważ każde użycie naszego serwisu stanowi akceptację poniższych warunków i
może powodować określone skutki prawne.
Polityka prywatności dotycząca serwisu www.phu-nova.eu opisana jest w dokumencie Polityka prywatności
umieszczonym na niniejszej witrynie internetowej.
Właścicielem niniejszego serwisu oraz wszystkich domen powiązanych z niniejszym serwisem jest firma
P.H.U NOVA. z siedzibą w Szczecinie przy ul. A. Struga 10a.
Firma P.H.U NOVA zapewnia, iż dochowa należytej staranności, aby informacje zawarte w serwisie www
były pełne i dokładne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności jeżeli informacje zawarte na tej stronie są
niedokładne, niepełne lub uległy przedawnieniu. Użytkownik korzysta z materiałów zawartych w serwisie na
własne ryzyko. Ponadto wszystkie materiały zawarte w niniejszym serwisie mogą zostać zmienione bądź
usunięte bez poinformowania użytkowników serwisu.
Firma P.H.U NOVA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione na skutek działania wirusów,
które mogły zainfekować pliki zawarte w niniejszym serwisie. Zapisu plików z serwisu na urządzeniach
elektronicznych dokonują Państwo na własną odpowiedzialność.
Znaki handlowe i logotypy wyświetlone w tym serwisie należą do firmy P.H.U NOVA, jej dostawców bądź
kooperantów. Wszelkie użycie wartości intelektualnej zawartej w serwisie internetowym niezgodnie z
warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, będzie skutkowało podjęciem przez firmę P.H.U NOVA
odpowiednich kroków prawnych.
Logo firm oraz logo P.H.U NOVA są znakami zastrzeżonymi i jako takie podlegają ochronie prawnej,
zabrania się ich wykorzystywania bez uzyskania zgody, w sprawie zezwolenia na użytkowanie oznaczeń
firmowych proszę kontaktować się pisząc na adres poczty e-mail: nova@phu-nova.eu .
Projekt strony jako całość wraz ze wszelkimi jego elementami graficznymi, audiowizualnymi, tekstowymi,
stanowi własność firmy P.H.U NOVA, w związku z czym zabrania się kopiowania i wykorzystywania w
jakikolwiek sposób pod groźbą odpowiedzialności prawnej w/w projektu oraz jakichkolwiek jego elementów.
Firma P.H.U NOVA wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystywanie danych zgromadzonych na naszej
witrynie internetowej.
Wszelkie wykorzystanie naszego serwisu w celach zarobkowych lub w celu uzyskania korzyści
ekonomicznych przez inne podmioty jest zabronione i wymaga odpowiedniego zezwolenia. W sprawie
zezwolenia proszę kontaktować się pisząc na adres nova@phu-nova.eu .
Zabrania się wykorzystywania naszego serwisu oraz domen będących własnością firmy do przesyłania
nieautoryzowanych treści reklamowych, wirusów, materiałów zabronionych prawem, treści wulgarnych i
obraźliwych, uzyskania nieautoryzowanego dostępu do lokacji w Internecie, do których dostęp jest
ograniczony, oraz wszelkiej innej działalności mogącej mieć znamiona działalności przestępczej. Wszelkie
wykryte próby prowadzenia tego typu działań zostaną zgłoszone odpowiednim organom ścigania.
!!!UWAGA!!!
Podane w serwisie www adresy e-mail służą wyłącznie do korespondencji, w szczególności nie życzymy sobie
otrzymywać na nie reklam, ofert oraz innych przesyłek masowych. Wysyłając na nasze adresy tego rodzaju
przesyłki zgadzacie się Państwo na umieszczenie Państwa adresów na wszystkich możliwych czarnych
listach, blokowanie ich, podjęcie przeciwko Państwu przez firmę P.H.U NOVA stosownych kroków
prawnych.
Firma P.H.U NOVA zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian w treści niniejszego dokumentu bez podania
przyczyn oraz bez powiadamiania jego użytkowników.

