Warunki korzystania z witryny
Prawa autorskie
Cała zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystywanie tekstów i
danych (np. w publikacjach prasowych, zestawieniach danych itp.) z niniejszej witryny jest dozwolone
wyłącznie w następujących przypadkach:
1. gdy dokumenty pozostają w niezmienionej postaci oraz
2. użycie odbywa się wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych i prywatnych, a
wykorzystywane dokumenty nie są ani przenoszone, ani kopiowane do sieci komputerowej czy
witryny internetowej stron trzecich, ani też nie są rozpowszechniane w innych mediach; a także
3. na wszystkich egzemplarzach pojawia się znak Copyright oraz niniejsze warunki użytkowania.
Z wyjątkiem niniejszego zezwolenia na użytkowanie inne rodzaje użytkowania są zabronione.
Naruszanie tego zakazu będzie ścigane zgodnie z prawem cywilnym i może skutkować pociągnięciem
do odpowiedzialności karnej. Niniejsze zezwolenie na użytkowanie nie obejmuje prawa na
użytkowanie projektu i układu graficznego, ani powiązanych z nimi fotografii czy wizerunków niniejszej
witryny. Także poszczególne elementy niniejszej witryny są chronione prawami autorskimi lub prawem
własności marki; z wyjątkiem wymienionych wyżej punktów 1-3 nie zezwala się na ich kopiowanie, ani
na powielanie w całości ani w części; dotyczy to w szczególności marek, symboli graficznych (logo),
elementów graficznych, elementów obrazów i dźwięków wykorzystywanych na niniejszej witrynie.
Marki, tytuły, symbole (logo)
Wszystkie nazwy produktów wymienione w niniejszej witrynie są markami należącymi do firmy Nivea
Polska Sp. z o.o. lub ewentualnie jej licencjodawców, niezależnie od tego, czy są wyróżnione i
oznaczone symbolem ®, czy też nie. Na niniejszej witrynie mogą znajdować się również marki
należące do kontrahentów firmy Nivea Polska Sp. z o.o. Użytkowanie tych oznaczeń przez osoby
trzecie jest zabronione. Produkty, które na niniejszej witrynie oferowane są adresatom mieszkającym
na terenie Polski mogą być w innych krajach dostępne w handlu pod innymi markami, oznaczeniami
czy zestawieniami. Z pytaniami prosimy zwracać się do oddziału firmy Nivea w swoim kraju.
Odpowiedzialność
Informacje zawarte na niniejszej witrynie internetowej są sprawdzane pod kątem poprawności.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian co do treści i informacji zawartych na
stronie.
Warunki techniczne
Wymagania techniczne konieczne do prawidłowego korzystania z niniejszej witryny zostały określone
w regulaminie konkursu „Bambino. Wszędzie razem”.
Świadczenie usług drogą elektroniczną
Postanowienia dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą niniejszej witryny
zostały zawarte w regulaminie konkursu „Bambino. Wszędzie razem”. Usługodawcą jest Nivea Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań).

