Warunki użytkowania
Grupa witryn internetowych Dentons (każda z nich dalej zwana
„Witryną Internetową”) została stworzona wyłącznie w celach
informacyjnych, jako uzupełniająca usługa świadczona na rzecz
klientów, współpracowników i osób trzecich. Celem przekazywanych
informacji nie jest świadczenie porady prawnej, innej porady ani
utworzenie stosunku pracy pomiędzy prawnikiem a klientem. Użytkownik
nie powinien podejmować jakichkolwiek czynności w oparciu o treść
udostępnianych informacji i powstrzymać się od ich wykorzystania w
tym celu. Użytkowników witryny prosimy o nieprzesyłanie informacji
poufnych do czasu uzyskania od nas pisemnego potwierdzenia, że
Dentons reprezentujemy ich lub świadczymy na ich rzecz usługi.
Przesłanie niezamówionej wiadomości elektronicznej przez podmioty
niebędące naszymi klientami nie skutkuje nawiązaniem jakiegokolwiek
stosunku pracy pomiędzy prawnikiem a klientem, a nadesłana w ten
sposób wiadomość nie jest objęta tajemnicą radcowską ani adwokacką i
może być udostępniona osobom trzecim. Wcześniejsze rezultaty naszej
pracy i analizy przypadków (tzw. case studies) nie gwarantują
osiągnięcia podobnego wyniku naszych usług prawniczych w
przyszłości.
Niniejsza umowa określająca warunki korzystania („Warunki
Korzystania” lub „Umowa”) określa zasady, na jakich Użytkownik
uzyskuje dostęp i korzysta z Witryny Internetowej. Użycie Witryny
Internetowej lub dostęp do jakiejkolwiek treści osiągalnej za jej
pośrednictwem, w tym m.in. w wiadomościach RSS, jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na treść niniejszej Umowy.
Dentons zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszej Umowy w
dowolnej chwili poprzez zamieszczenie zmienionych Warunków
Korzystania na Witrynie Internetowej, przy czym Użytkownik
potwierdza, że dalsze korzystanie przez niego z Witryny Internetowej
po wprowadzeniu zmian będzie oznaczać jego zgodę na powyższe
zmiany. Zmiany do niniejszej Umowy nie będą obowiązywać z mocą
wsteczną.
1. Zmiany. Dentons zastrzega prawo wprowadzania w dowolnym
czasie zmian w zakresie Witryny Internetowej oraz Treści lub usług
opisanych na Witrynie Internetowej.
2. Prawo własności. Witryna Internetowa oraz Treść stanowią
wyłączną własność Dentons lub licencjodawców Dentons. Użytkownik
zobowiązuje się nie odtwarzać, nie powielać, nie kopiować, nie
sprzedawać, odsprzedawać lub eksploatować w jakimkolwiek
komercyjnym celu jakiejkolwiek części Witryny Internetowej lub Treści

1

bez wyraźnej pisemnej zgody Dentons. Użytkownik niniejszym przyjmuje
do wiadomości i potwierdza, że w zakresie relacji pomiędzy Dentons a
Użytkownikiem, wszystkie prawa, w tym prawo własności, do Witryny
Internetowej i Treści stanowi wyłączną własność Dentons. Korzystanie
z Witryny Internetowej lub Treści w jakikolwiek sposób, który nie został
wyraźnie dozwolony w świetle postanowień niniejszej Umowy, jest
zabronione.
3. Dozwolone sposoby wykorzystania. Pod warunkiem zachowania
przez Użytkownika zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy i o
ile niniejsza Umowa nie zostanie rozwiązana przez Dentons z dowolnej
innej przyczyny, Dentons zezwala Użytkownikowi do zapoznania się z
Witryną Internetową i zamieszczoną na niej Treścią a także do
sporządzenia jednego wydruku ww. Witryny i Treści. Użytkownik
zobowiązuje się nie usuwać ani nie modyfikować treści potwierdzeń ani
informacji prawnych zamieszczonych na Witrynie Internetowej lub w jej
Treści. Do niektórych usług oferowanych za pośrednictwem Witryny
Internetowej mogą stosować się postanowienia szczególne,
zamieszczone na niej w odniesieniu do danej usługi, funkcjonalności lub
działań. Postanowienia szczególne uzupełniają treść niniejszej Umowy i
przypadku rozbieżności z jej postanowieniami mają charakter
nadrzędny.
4. Dodatkowe ograniczenia. Użytkownik zobowiązuje się nie wchodzić
na Witrynę Internetową w żaden inny sposób niż przez standardową
przeglądarką internetową na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu
mobilnym. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się, że nie uszkodzi, nie
wyłączy, nie przeciąży ani w żaden inny sposób nie zakłóci Witryny
Internetowej ani też nie będzie utrudniać korzystania z Witryny
Internetowej przez osoby trzecie.
5. Informacje na niniejszej Witrynie. Treści dostępne na Witrynie
Internetowej stanowią ogólne źródło informacji i są udostępniane
wyłącznie w stanie zastanym (ang. „as is”) i w miarę dostępności (ang.
„as available”) Zachęcamy Użytkowników do weryfikacji informacji
zamieszczonych na Witrynie Internetowej. Użytkownik nie może
interpretować faktu upublicznienia przez Dentons Witryny Internetowej
jako zapewnienia lub gwarancji co do jakości lub dostępności
jakichkolwiek usług. Zamieszczone Treści będą odzwierciedlać
wyłącznie zasady doktryny prawa angielskiego i prawa USA (o ile
wyraźnie nie określono inaczej).
6. Linki do innych witryn. Witryna Internetowa może zawierać linki do
witryn internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Dentons
zamieszcza ww. linki do innych witryn dla wygody Użytkownika, przy
czym Użytkownik korzysta z ww. witryn wyłącznie na własne ryzyko.
Dentons nie ma kontroli nad witrynami, do których prowadzą linki i nie
ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych witrynach.
Zamieszczenie linka nie oznacza aprobaty Dentons dla informacji lub
materiałów zamieszczonych na innych witrynach. Dentons nie przyjmuje
odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika z
podłączonych linkami witryn internetowych.
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7. Linki do dentons.com. O ile pisemna umowa pomiędzy Użytkownikiem
a Dentons nie stanowi inaczej, Użytkownik musi przestrzegać
następujących zasad linkowania niniejszym zastrzeżonych przez
Dentons: (i) wygląd, położenie oraz inne aspekty linka nie mogą
przynosić uszczerbku wartości i renomy firmy a także znaków
towarowych Dentons, ani też rozmywać ich tożsamości, (ii) wygląd,
położenie i inne cechy charakterystyczne linka nie mogą tworzyć
fałszywego wrażenia, że przedsiębiorstwo lub podmiot Użytkownika
jest sponsorowany, stowarzyszony albo związany z Dentons, (iii) po
wybraniu przez Użytkownika link musi wyświetlić docelową witrynę
internetową w trybie pełnoekranowym a nie w „okienku” na Witrynie
Internetowej zawierającej link; oraz (iv) Dentons zastrzega prawo
cofnięcia zgody na umieszczenie linka w dowolnej chwili i według
własnego uznania.
8. Znaki towarowe. Nieautoryzowane użycie wszelkich znaków
towarowych, usługowych lub innych znaków słowno-graficznych
Dentons jest ściśle zabronione i może stanowić naruszenie przepisów
prawa federalnego i stanowego w zakresie ochrony znaków
towarowych.
9. Wyłączenia odpowiedzialności oraz jej ograniczenie
a. WITRYNA INTERNETOWA I CAŁOŚĆ TREŚCI NA NIEJ
ZAMIESZCZONYCH ZOSTAJE UDOSTĘPNIONA UŻYTKOWNIKOWI W
STANIE ZASTANYM (ANG. „AS IS”) I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI (ANG. „AS
AVAILABLE”) BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI CZY RĘKOJMI, CZY TO
SFORMUŁOWANEJ EXPRESSIS VERBIS CZY DOROZUMIANEJ, W TYM
M.IN. BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU, LUB BRAKU NARUSZEŃ. DENTONS NIE UDZIELA JAKIEJKOLWIEK
GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ W ZAKRESIE DOKŁADNOŚCI,
KOMPLETNOŚCI LUB RZETELNOŚCI JAKICHKOLWIEK TREŚCI
UDOSTĘPNIANYCH NA WITRYNIE INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRAWDZENIE INFORMACJI PRZED
ICH WYKORZYSTANIEM. Z WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ TREŚCI
DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ UŻYTKOWNIK KORZYSTA
WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.
b. DENTONS NIE SKŁADA ZAPEWNIEŃ ANI NIE GWARANTUJE
MOŻLIWOŚCI NIEPRZERWANEGO I WOLNEGO OD USTEREK
KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODJĘCIE WSZELKICH ŚRODKÓW
OSTROŻNOŚCI W CELU UPEWNIENIA SIĘ, ŻE JAKAKOLWIEK TREŚĆ
POBRANA Z WITRYNY INTERNETOWEJ NIE ZAWIERA WIRUSÓW LUB
INNYCH SZKODLIWYCH KODÓW.
c. W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWEM ZAKRESIE, DENTONS W
PEŁNYM ZAKRESIE WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, W TYM
UMOWNĄ, DELIKTOWĄ (W TYM Z POWODU ZANIEDBANIA), NA
ZASADZIE RYZYKA I NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE, A
PONADTO WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK
STRATY, W TYM M. IN. SZKODY POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB
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SZCZEGÓLNE POWSTAJĄCE W WYNIKU DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA
Z WW. WITRYNY INTERNETOWEJ, TREŚCI LUB TOWARÓW
OFEROWANYCH LUB SPRZEDAWANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM,
LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z POWYŻSZYM ZWIĄZANYCH,
RÓWNIEŻ W PRZYPADKU GDY KANCELARIA DENTONS ZOSTAŁA
POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO TYPU
SZKODY.
10. Włączenia i ograniczenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na
wyłączenie pewnych rękojmi lub ograniczenie czy wyłączenie
odpowiedzialności za szkody wynikowe lub następcze. W związku z
powyższym, niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie znajdować
zastosowania w przypadku danego Użytkownika.
11. Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązuje się
zwolnić z odpowiedzialności, zabezpieczyć i chronić Dentons, jego
podmioty zależne i stowarzyszone oraz ich funkcjonariuszy,
przedstawicieli, partnerów i pracowników, w zakresie jakichkolwiek
strat, szkód, roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów
prawniczych, wynikłych w związku z korzystaniem przez Użytkownika
z Witryny Internetowej lub naruszeniem niniejszej Umowy.
12. Prawa autorskie. Witryna Internetowa podlega ochronie na mocy
międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw autorskich.
Oprócz powyżej dozwolonego zakresu korzystania z Witryny przez
Użytkownika, Użytkownik nie może modyfikować, odtwarzać ani
rozpowszechniać treści, projektu ani układu Witryny Internetowej ani też
jej poszczególnych fragmentów bez uprzedniej wyraźnej pisemnej
zgody Dentons.
13. ZAWIADOMIENIA I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU ZE
ZGŁASZANIEM ROSZCZEŃ O NARUSZENIE PRAW
W przypadku gdy Użytkownik poweźmie przekonanie, że jego utwór
został skopiowany z naruszeniem przysługujących mu praw autorskich
lub że w inny sposób naruszono jego prawa własności intelektualnej,
Użytkownik winien przekazać następujące informacje Agentowi ds.
Praw Autorskich do Witryny Internetowej:
a. elektroniczny lub własnoręczny podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji posiadacza prawa autorskiego lub innych praw własności
intelektualnej;
b. opis utworu objętego prawami autorskimi lub innymi prawami
własności intelektualnej, które zdaniem Użytkownika zostały naruszone;
c. określenie lokalizacji materiału, który w przekonaniu Użytkownika
narusza jego prawa na Witrynie Internetowej (podanie adresu(-ów) URL
w treści wiadomości ułatwi szybką lokalizację przez Spółkę treści, w
odniesieniu, do której zgłaszane jest roszczenie);
d. nazwę (firmę), adres siedziby oraz adres e-mail Użytkownika;
e. pisemne oświadczenie, w którym Użytkownik wyrazi powzięte w
4

dobrej wierze przekonanie, że posiadacz praw autorskich, jego agentt
ds. praw autorskich lub przepisy prawa nie zezwalają na
kwestionowane wykorzystanie;
f. poświadczenie Użytkownika, złożone pod groźbą kary za składanie
niezgodnych z prawdą oświadczeń, potwierdzające, że informacje
objęte Zawiadomieniem są dokładne i że Użytkownik jest właścicielem
praw autorskich lub posiada upoważnienie do działania w jego imieniu.
Poniżej dane kontaktowe agenta ds. praw autorskich Dentons:
John Koski
Global Chief Legal Officer
c/o Dentons US LLP
233 South Wacker Drive, Suite 5900
Chicago, IL 60606
Email: john.koski@dentons.com
(w temacie prosimy o dopisek „Naruszenie praw autorskich”)
Spółka może według własnego uznania wyłączyć dostęp lub zakończyć
korzystanie z Witryny lub Witryn przez użytkowników naruszających
prawa własności intelektualnej osób trzecich.
14. Polityka prywatności. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki,
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dentons może gromadzić i
ujawniać informacje dotyczące Użytkownika w sposób opisany w
naszej Polityce Prywatności, a także z nich korzystać.
15. Prawo właściwe i właściwość sądowa. Prawem właściwym dla
niniejszej Umowy i jej interpretacji jest prawo angielskie, jednakże w
przypadku rezydentów USA, prawem właściwym dla niniejszej Umowy i
jej interpretacji będzie prawo stanu Nowy Jork (USA), a Użytkownik
nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną właściwość sądów
federalnych i stanowych z Okręgu Nowojorskiego do rozstrzygnięcia
sporów powstających w związku z niniejszą Umową. UŻYTKOWNIK
POTWIERDZA, ŻE ŻADNE ROSZCZENIE POWSTAJĄCE NA PODSTAWIE
NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ
UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY INTERNETOWEJ NIE MOŻE BYĆ
DOCHODZONE W RAMACH POWÓDZTWA ZBIOROWEGO.
16. Przetwarzanie danych osobowych. Dentons stoi na stanowisku, że
jest „Administratorem Danych Osobowych” w sytuacjach, w których
przetwarza dane osobowe dotyczące klientów Dentons lub od nich
uzyskane, i w związku z powyższym przyjmuje odpowiedzialność za
zarządzanie ww. danymi zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony prywatności. W związku z powyższym, do
Dentons nie stosuje się wymóg zawierania „umów dotyczących
powierzenia przetwarzania danych osobowych” i Dentons nie będzie
podpisywać tego rodzaju umów.
17. Postanowienia końcowe.
a. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane
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za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, dane
postanowienie zostanie wykreślone bez wpływu na obowiązywanie
pozostałych postanowień niniejszej Umowy.
b. Tytuły nagłówków mają ściśle informacyjny charakter i w żaden
sposób nie definiują, nie ograniczają, nie służą interpretacji ani nie
opisują zakresu danej części Umowy.
c. Brak reakcji po stronie Dentons w przypadku naruszenia niniejszych
Warunków Korzystania przez Użytkownika lub inne osoby nie wpływa
na przysługujące Dentons prawo reagowania w przypadku kolejnych
lub podobnych przypadków naruszenia.
d. Niniejsze Warunki Korzystania stanowią całość porozumienia
pomiędzy Użytkownikiem a Dentons w zakresie ich przedmiotu.
e. Wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa przysługujące
Użytkownikowi w odniesieniu do niniejszej Umowy lub Witryny
Internetowej muszą być zgłoszone w terminie (6) miesięcy powstania
roszczenia lub podstawy powództwa pod rygorem przedawnienia.
f. Użytkownik nie może dokonać przelewu praw ani przeniesienia
obowiązków z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Dentons, zaś przelew lub przeniesienie dokonane z naruszeniem
niniejszego postanowienia jest pozbawiony mocy prawnej.
g. Dentons zastrzega wszystkie środki przysługujące w świetle prawa
lub zasad słuszności (ang. at law or in equity) w związku z
naruszeniem niniejszej Umowy lub zasad i regulacji określonych na
Witrynie Internetowej, w tym zablokowania dostępu z danego adresu
internetowego.
18. Kontakt. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub sugestii
dotyczących niniejszej Umowy określającej Warunki Korzystania
prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego Formularza Kontaktowego
lub na podane poniżej adresy pocztowe. Pytania dot. Warunków
Korzystania z witryny Dentons.com należy kierować na adres: (a) One
Fleet Place, London EC4M 7WS, England/Wielka Brytania, (b) 233 South
Wacker Drive, Suite 5900, Chicago, IL 60606-6404, USA (c) 5 boulevard
Malesherbes, 75008 Paris, France/Francja, (d) 77 King Street West,
Suite 40, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ON, M5K 0A1, Kanada, lub
(e) Suite 3201, Jardine House, 1 Connaught Place,Central, Hong Kong.
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