INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
GBS.AMWAY.COM

1. Właścicielem strony internetowej w domenie gbs.amway.com (dalej zwanej „Witryną”) jest Amway
Business Centre-Europe sp. z o.o. (zwana dalej „Właścicielem Witryny”).
2. Korzystanie z Witryny oznacza zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania ze strony
internetowej (dalej zwanymi „Warunkami”) i ich akceptację.
3. Korzystanie z Witryny jest bezpłatne.
4. Właściciel Witryny nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez żadnych
błędów lub przerw. W szczególności Właściciel Witryny nie odpowiada za szkody spowodowane
niemożnością skorzystania z serwisu, w tym w szczególności w razie przerwy w jego
funkcjonowaniu, spowodowanej działaniem siły wyższej, błędnym działaniem czy awariami sieci
telekomunikacyjnych i łączy internetowych.
5. Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do zmiany danych ujawnionych w Witrynie, bez
konieczności uprzedniego informowania użytkowników Witryny o dokonywanych zmianach i bez
konieczności uzyskiwania zgody na ich dokonanie.
6. Właściciel Witryny dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone w Witrynie były aktualne,
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie gwarantuje tego faktu. Właściciel Witryny nie
odpowiada za skutki wykorzystywania danych prezentowanych w Witrynie.
7. W ramach Witryny, Właściciel Witryny umożliwia użytkownikom przeniesienie się do serwisów i
witryn administrowanych przez inne podmioty. Właściciel Witryny nie odpowiada za działania tych
podmiotów.
8. W Witrynie udostępnione mogą zostać materiały objęte ochroną prawno autorską i ochroną praw
własności przemysłowej. Użytkownicy Witryny zobowiązani są korzystać z udostępnionych
materiałów w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami
współżycia społecznego.
9. W ramach Witryny nie są przetwarzane dane osobowe.
10. Warunki wchodzą w życie wraz z ich publikacją w Witrynie. Zmiany w Warunkach obowiązują od
momentu opublikowania ich w Witrynie. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian jest
równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.

INFORMATION ABOUT THE TERMS OF USE OF
THE GBS.AMWAY.COM WEBSITE

1. The owner of the website in the gbs.amway.com domain (hereinafter referred to as the "Website")
is Amway Business Center-Europe sp. Z o.o. (hereinafter referred to as the "Website Owner").
2. By using the Website, you have read and accepted these Website Terms of Use (hereinafter
referred to as "Terms").
3. The use of the Website is free of charge.
4. The owner of the Website does not guarantee that the use of the website will run without any errors
or interruptions. In particular, the Website Owner is not liable for damages caused by the inability
to use the website, including in particular in the event of a break in its functioning, caused by force
majeure, incorrect operation or failures of telecommunications networks and Internet connections.
5. The Website Owner reserves the right to change the data disclosed on the Website, without the
need to inform the Website users about the changes made and without the need to obtain consent
to make them.
6. The Website Owner makes every effort to ensure that the data published on the Website is up-todate, complete and consistent with the facts, but does not guarantee this fact. The Website Owner
is not responsible for the consequences of using the data presented on the Website.
7. As part of the Website, the Website Owner enables users to transfer to websites and sites
administered by other entities. The website owner is not responsible for the actions of these entities.
8. The Website may contain materials subject to copyright and industrial property protection. Website
users are required to use the provided materials in a manner consistent with generally applicable
law and the principles of social coexistence.
9. Personal data is not processed as part of the Website.
10. The Terms enter into force upon their publication on the Website. Changes to the Terms are
effective from the time they are posted on the Website. By using the Website after the changes
have been made, you accept the changes made.

