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Warunki Użytkowania
Niniejsza Platforma ("Platforma") zostaje Państwu zaoferowana przez Philips Polska Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, Polska ("Philips").
Poniższe Warunki regulują Państwa dostęp i korzystanie z niniejszej Platformy. Dodatkowe, szczególne
warunki mogą ponadto obowiązywać w stosunku do konkretnych treści, danych, materiałów lub
informacji zawartych w lub dostępnych poprzez niniejszą Platformę („Treść”) Takie szczególne warunki
mogą uzupełniać niniejsze Warunki Użytkowania i wyłącznie w konkretnie określonym zakresie, mogą
zastąpić niniejsze Warunki Użytkowania.
1. Akceptacja Warunków Użytkowania
Uzyskując dostęp do niniejszej Platformy lub poprzez jej użytkowanie akceptują Państwo niniejsze
Warunki Użytkowania oraz wszystkie warunki zawarte w niniejszej Platformie, także poprzez odniesienie,
lub wszelkie inne warunki przedstawione na niniejszej Platformie. Jeżeli NIE akceptują Państwo
wszystkich tych warunków NIE powinni Państwo uzyskiwać dostępu ani korzystać z niniejszej Platformy.
2. Zmiana Warunków Użytkowania
Niniejsze Warunki Użytkowania mogą być zmienione przez Philips w razie zmiany warunków dostępu i
korzystania z niniejszej Platformy, w tym wskutek zmiany funkcjonalności oferowanej przez Platformę.
Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Philips, który nie może być krótszy niż 7 dni od
momentu udostępnienia na stronie www.ambasadorinnowacji.pl zmienionych Warunków Użytkowania.
Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie www.ambasadorinnowacji.pl. Dostęp
i użytkowanie Platformy po wejściu w życie zmienionych Warunków Użytkowania uznaje się za Państwa
akceptację takich zmian. Philips zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany albo aktualizacji
Platformy lub Treści Platformy w dowolnym czasie bez zawiadomienia.
3. Zasady prywatności
Informacje osobiste udostępnione lub gromadzone w związku z niniejszą Platformą będą użytkowane
wyłącznie zgodnie z Zasadami Prywatności Philips, a niniejsze Warunki Użytkowania podlegają Zasadom
Prywatności umieszczonym na niniejszej Platformie.
4. Zastrzeżenia
WSZYSTKIE INFORMACJE (A W SZCZEGÓLNOŚCI TEKST, OBRAZY, GRAFIKA, LINKI I INNE MATERIAŁY)
NA PLATFORMIE ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIONE W STANIE, W JAKIM ISTNIEJĄ (AS IS) ORAZ W JAKIM SĄ
DOSTĘPNE (AS AVAILABLE). PHILIPS I JEGO PODMIOTY ZALEŻNE, POWIĄZANE, PARTNERZY,
LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ, W ZAKRESIE W JAKIM JEST TO MOŻLIWE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, WSZELKIE OŚWIADCZENIA LUB ZAPEWNIENIA, WYRAŻONE I
DOROZUMIANE, A W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJĘ ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DLA
KONKRETNEGO CELU, BRAKU NARUSZEŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA NINIEJSZEJ PLATFORMY LUB
TREŚCI. Ani Philips, ani jego podmioty zależne, powiązane, partnerzy, licencjodawcy i dostawcy nie
gwarantują ani nie składają żadnych oświadczeń, że (i) Platforma spełni Państwa oczekiwania, (ii)
Platforma będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo lub (iii) wyniki, które mogą zostać uzyskane w
związku z użytkowaniem Platformy (a w szczególności wszelkie informacje i materiały dostępne na tej

Platformie) będą spełniały Państwa oczekiwania.
Niniejsza Platforma jest publiczna a wszelkie informacje udostępnione w ramach tej Platformy uważa się
za jawne. Prosimy o nieudostępnianie informacji poufnych na tej Platformie.
5. Treści/oprogramowanie osób trzecich
Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek strony będącej własnością osoby trzeciej lecz
połączonej z Platformą w formie hyperlink bez względu na to czy dany hyperlink jest udostępniony przez
Stronę lub przez osobę trzecią zgodnie z Warunkami Użytkowania. Wszelkie linki na naszej Stronie
Internetowej do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i nie wyrażamy żadnej opinii ani
gwarancji w stosunku do rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na
jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na Platformie i nie przyjmujemy żadnej wynikającej z
tego tytułu odpowiedzialności.
Wszelkie oprogramowanie, które udostępniamy do ściągnięcia poprzez niniejszą Platformę, podlega
licencji na warunkach odpowiedniej umowy licencyjnej. Jeżeli odpowiednia umowa licencyjna nie stanowi
inaczej, oprogramowanie udostępniane jest wyłącznie na użytek użytkowników końcowych, a wszelkie
jego kopiowanie, powielane lub ponowna dystrybucja jest zakazana. GWARANCJE, JEŻELI TAKIE
ISTNIEJĄ, DOTYCZĄCE DANEGO OPROGRAMOWANIA MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z
POSTANOWIENIAMI ODPOWIEDNIEJ UMOWY LICENCYJNEJ. PHILIPS NINIEJSZYM OŚWIADCZA, ŻE NIE
SKŁADA ŻADNYCH INNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, A W
SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIA ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DLA KONKRETNEGO CELU LUB BRAKU
NARUSZEŃ W STOSUNKU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA.
6. Prawa autorskie i znaki towarowe
Prawa autorskie i wszelkie inne prawa zastrzeżone dotyczące Treści zapewnionej przez Philips, jego
podmioty powiązane, zależne lub partnerów, oprogramowania do prowadzenia i wydawania Platformy,
kompilacji danych na Stronie Internetowej oraz porządku, kolejności i układu niniejszej Strony
Internetowej są własnością Philips Polska lub jego partnerów albo licencjodawców. Wszelkie prawa do
Treści, które nie zostały wyraźnie udzielone, zostają zastrzeżone. PHILIPS jest znakiem towarowym
spółki Koninklijke Philips N.V.
PHILIPS i wszelkie inne znaki towarowe spółki Koninklijke Philips N.V. i jego podmiotów powiązanych
stanowią istotne aktywa spółki. Prawidłowe użytkowanie znaków towarowych jest istotne i zobowiązani
są Państwo do stosowania zaleceń Philips przy opisywaniu produktów i usług naszej spółki.
Używanie i rejestracja firmy PHILIPS zastrzeżona jest wyłącznie dla naszej Spółki. Nie mogą Państwo
zarejestrować ani używać nazwy spółki, firmy, nazwy handlowej, nazwy domeny ani żadnej innej nazwy,
odniesienia lub opisu, w którym występuje nazwa Philips lub jakakolwiek nazwa do niej podobna lub
jakakolwiek nazwa stanowiąca część nazwy Philips, ani używać jakichkolwiek innych zarejestrowanych
znaków towarowych będących własnością Koninklijke Philips N.V.
7. Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich
Jeżeli Państwo wiedzą lub podejrzewają, że którekolwiek z materiałów na niniejszej Platformie (a w
szczególności materiałów znajdujących się na Platformie) zostało wykorzystane lub skopiowane w sposób
stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o wysłanie zawiadomienia do niżej określonego
wyznaczonego agenta Philips. Państwa zawiadomienie musi spełniać następujące wymogi:
• Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w
imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
• Opis materiałów będących przedmiotem praw autorskich, które miały być naruszone lub, jeżeli dotyczy
to kilku utworów chronionych prawem autorskim, jedną stronę internetową objętą jednym
zawiadomieniem, reprezentatywną listę takich utworów na tej stronie;
• Opis materiałów, które zostały rzekomo naruszone lub są przedmiotem działań naruszających i które
mają zostać usunięte lub ma być uniemożliwiony do nich dostęp oraz informacje wystarczające dla
umożliwienia nam zlokalizowania tego materiału;
• Wystarczające informacje dla umożliwienia nam skontaktowania się z Państwem, takie jak adres,
numer telefonu, jeżeli istnieje lub adres e-mail, pod którymi możemy się z Państwem skontaktować;
• Oświadczenie Państwa, że działają Państwo w dobrej wierze i uważają, że używanie materiałów w
opisany przez Państwa sposób nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta
lub przepisy prawa;
• Oświadczenie Państwa, że informacje w zawiadomieniu są rzetelne pod groźbą odpowiedzialności
karnej, oraz że to Państwo są właścicielem praw autorskich lub są upoważnieni do działania w imieniu
właściciela wyłącznych praw, które rzekomo zostały naruszone.
Z agentem powołanym dla odbioru zawiadomień o naruszeniach praw autorskich można skontaktować
się: Pocztą: Philips Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, Warszawa 02-222.
Powyższe informacje zostały udostępnione wyłącznie na potrzeby zawiadamiania Philips, że naruszono
Państwa prawa autorskie. W procesie tym nie uzyskają Państwo odpowiedzi na żadne inne pytania, takie
jak pytania dotyczące produktów oraz żądania lub sprawy związane z nieodpowiednimi wpisami lub

treściami.
8. Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej
Zobowiązują się Państwo zwolnić Philips, jego podmioty zależne, powiązane, partnerów i dostawców oraz
każdego z ich odpowiednich członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, wspólników,
akcjonariuszy, przedstawicieli prawnych, agentów, następców i cesjonariuszy z odpowiedzialności
odszkodowawczej i obowiązku świadczenia z tytułu jakichkolwiek szkód, odpowiedzialności i kosztów,
które powstaną w wyniku jakiegokolwiek naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków Użytkowania.
Powyższe postanowienie nie dotyczy tych przypadków, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza i
obowiązek świadczenia z tytułu jakichkolwiek szkód, odpowiedzialności i kosztów wynikają z
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Philips jego zobowiązań związanych z udostępnieniem i
funkcjonowaniem Platformy.
W przypadku jakiegokolwiek sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników, zwalniają Państwo Philips,
jego podmioty zależne, powiązane, partnerów i dostawców oraz każdego z ich odpowiednich członków
kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, wspólników, akcjonariuszy, przedstawicieli prawnych,
agentów, następców i cesjonariuszy z roszczeń, żądań i szkód (faktycznych i pośrednich) jakiegokolwiek
rodzaju, znanych i nieznanych, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi
związanych, o ile roszczenia, żądania i szkody stanowiące przedmiot tych sporów nie wynikają z
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Philips jego zobowiązań związanych z udostępnieniem i
funkcjonowaniem Platformy.
9. Zamknięcie Platformy
Posiadamy wyłączne prawo do zamknięcia Platformy oraz jakiejkolwiek jej części z jakiejkolwiek
przyczyny w dowolnym czasie bez zawiadomienia i zgody. Nie ponosimy wobec Państwa
odpowiedzialności z tytułu niezachowania lub usunięcia jakichkolwiek Treści udostępnionych na
Platformie.
10. Produkty Philips
Platforma może zawierać odniesienia do wybranych konkretnych produktów i usług świadczonych przez
Philips, które mogą nie być bezpośrednio dostępne w konkretnym kraju. Wszelkie takie odniesienia nie
stanowią ani nie gwarantują, że produkty takie lub usługi będą kiedykolwiek dostępne w jakimkolwiek
konkretnym kraju. Prosimy o skontaktowanie się ze swoim lokalnym przedstawicielem Philips w celu
uzyskania dalszych informacji.
11. Korzystanie z Platformy
Korzystając z Platformy oświadczają Państwo, że nie będą Państwo ingerować ani zakłócać naszych
stron, serwerów lub sieci i nie będą Państwo podejmować żadnych działań, które nakładają
nieuzasadnioną lub nieproporcjonalnie wysokie obciążenie na naszą infrastrukturę.
12. Rozstrzyganie sporów
Niniejsze Warunki Użytkowania są rządzone i interpretowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej. Właściwe w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów, roszczeń lub przyczyn postępowania
wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania lub z nimi związanych albo w związku z korzystaniem
przez Państwa z niniejszej Platformy, a w szczególności sporami dotyczącymi istnienia lub ważności
niniejszych Warunków Użytkowania, są właściwe polskie sądy powszechne.
13. Klauzula Salwatoryjna
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane za nieważne lub
nieskuteczne, dane nieważne i nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione ważnym, skutecznym
postanowieniem, które będzie zgodne w najbliższym możliwym zakresie z zamiarem pierwotnego
postanowienia, a pozostałe postanowienia będą skuteczne.
14. Brak zrzeczenia
Jeżeli Philips nie wykona jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania nie
stanowi to zrzeczenia się przez Philips praw wynikających z Warunków Użytkowania, z tytułu czynności
przeszłych lub przyszłych jakiejkolwiek innej osoby. Ani otrzymanie jakichkolwiek środków przez Philips,
ani poleganie jakiejkolwiek osoby na działaniach Philips nie zostaną uznane za stanowiące zrzeczenie się
praw do jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Użytkowania. Wyłącznie konkretne, pisemne
zrzeczenie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Philips wywiera jakikolwiek skutek prawny.

15. Śródtytuły
Śródtytuły ustępów Warunków Użytkowania zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia lektury i nie
stanowią części niniejszych warunków ani nie wpływają w żaden sposób na znaczenie lub interpretację
Warunków Użytkowania.
Dziękujemy za odwiedzenie naszej Platformy.

