
Warunki  

wykorzystania notowań i recenzji Klientów 

Niniejsze warunki wykorzystania notowań i recenzji Klientów („Warunki”) dotyczą publikacji treści, w 

szczególności recenzji, opinii i ocen („Treści”), na platformie Samsung.com ("Serwis ").  

W przypadku sprzeczności między Polityką prywatności SAMSUNG a Warunkami, stosować należy 

Warunki. 

Zamieszczając w Serwisie Treści, oświadczasz że: 

 jesteś jedynym autorem Treści; 

 Treści nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich i dóbr 

osobistych, w tym dobrego imienia, tajemnicy przedsiębiorstwa; 

 Treści nie mają charakteru znieważającego, szerzącego nienawiść, szykanującego jakąkolwiek 

osobę lub jakikolwiek podmiot; 

 Treści nie naruszają prawa; 

 masz co najmniej 18 lat; 

 za zamieszczenie Treści nie otrzymałeś jakiegokolwiek świadczenia od osoby trzeciej; 

 wykorzystanie nadesłanej Treści nie spowoduje poniesienia strat przez żadną osobę lub podmiot 

zewnętrzny. 

Podejmujesz się chronić od szkód cywilnych Samsung Electronics Polska sp. z o. o. („Samsung”) z tytułu 

wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań (bezpośrednich i tzw. wynikowych)  – w związku z naruszeniem 

składanych powyżej oświadczeń i zapewnień, lub ewentualnego naruszenia przez Ciebie prawa lub praw 

osoby trzeciej. 

W odniesieniu do wszelkich zamieszczonych przez Ciebie Treści, jeżeli Treść będzie stanowiła utwór w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udzielasz Samsung 

nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z Treści przez czas nieoznaczony, w Internecie, w 

celach związanych z prowadzeniem oraz promocją sklepsamsung.pl lub Produktów, w tym do 

publicznego udostępniania Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym. Wyrażasz również zgodę na korzystanie przez Samsung z utworów zależnych do 

Treści oraz na udzielanie przez Samsung dalszej licencji do Treści bez prawa do wynagrodzenia z tego 

tytułu. 

Samsung nie zapewnia, iż udostępni Ci jakąkolwiek możliwość edytowania lub usuwania jakiejkolwiek 

Treści.  

Samsung zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmowy ogłoszenia dowolnej Treści z dowolnej 

przyczyny. Przyjmujesz do wiadomości iż to Ty, a nie SAMSUNG, ponosisz odpowiedzialność za treść 

zgłoszenia.  

 


