
OGÓLNE WARUNKI USŁUGI
ZASADY I WARUNKI
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI OGÓLNYMI WARUNKAMI
USŁUGI („ WARUNKI ” „OWU”), PONIEWAŻ STANOWIĄ ONE PODSTAWĘ, NA
KTÓREJ UŻYTKOWNIK MA ZEZWOLENIE NA DOSTĘP I KORZYSTANIE Z WITRYNY
INTERNETOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD adresem
https://www.helendoronconnect.com/terms-of-use/  („ STRONA INTERNETOWA ”) I
ZARZĄDZA WSZYSTKIMI ASPEKTAMI HELEN DORON CONNECT LTD. („ HDC ”)
APLIKACJE OFEROWANE ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ, W TYM BEZ
OGRANICZEŃ PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE W NINIEJSZYM STANIE
(„ PLATFORMA ”). UZYSKUJĄC DOSTĘP DO PLATFORMY LUB KORZYSTAJĄC Z
TEJ PLATFORMY („UŻYTKOWNIK KOŃCOWY ” LUB „ TY ” LUB „ TWÓJ„)
AKCEPTUJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH WARUNKÓW
OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM DODATKOWYCH
WARUNKÓW I ZASAD, O KTÓRYCH MOWA TUTAJ LUB DOSTĘPNYCH ZA POMOCĄ
HIPERLINKÓW. TE WARUNKI SĄ TYLKO MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A
HDC. KORZYSTAJĄC Z PLATFORMY, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ
SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLATFORMY DOTYCZĄCEJ PLATFORMY HDC
DOSTĘPNĄ NA https://www.helendoronconnect.com/privacy-policy/ . NINIEJSZE
WARUNKI STANOWIĄ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A
HDC W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY I MOGĄ BYĆ
ZAKTUALIZOWANE PRZEZ HDC W DOWOLNYM MOMENCIE I WEDŁUG JEGO
WYŁĄCZNEGO UZNANIA. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI
LUB WARUNKAMI POLITYKI PRYWATNOŚCI, NIE UŻYWAJ PLATFORMY W ŻADNYM
SPOSÓB.

1. Ogólne .
o Platforma jest udostępniana na zasadzie oprogramowania jako

usługi (SaaS). Wykorzystywanie Platformy do jakichkolwiek celów
komercyjnych (w tym, nie ograniczając powyższego, do zbierania
informacji lub wykorzystywania treści publikowanych na Platformie)
innych niż do własnego użytku osobistego, jest bezwzględnie
zabronione. HDC może dostarczyć Ci pewne aktualizacje i
uaktualnienia Platformy, gdy staną się one ogólnie dostępne na
rynku. HDC zastrzega sobie prawo do określenia formy lub potrzeby
alternatywnych sposobów dostarczania powiadomień
Użytkownikom. Masz prawo do rezygnacji z usług, kontaktując się z
HDC. HDC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje
powiązane z Platformą lub pochodzące z niej lub pojawiające się na
stronach internetowych lub innych mediach dostępnych za
pośrednictwem Platformy lub za jakiekolwiek informacje, które
przekazujesz stronom trzecim powiązanym lub pojawiającym się na
Platformie .

o Dopóki przestrzegasz Warunków, HDC udziela Ci pozwolenia na
korzystanie z Platformy (lub dowolnej jej części) w zakresie
wybranym przez Ciebie w odpowiednim procesie rejestracji. HDC
może w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub przerwać całość
lub część Platformy lub jej usług podstawowych, nałożyć
ograniczenia na niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp
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użytkownika do części lub całości Platformy bez powiadomienia lub
odpowiedzialności.

o HDC może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki. Jeśli
HDC wprowadzi zmiany, HDC opublikuje powiadomienie na Stronie
internetowej lub wyśle   powiadomienie pocztą elektroniczną, pod
warunkiem, że nowe Warunki będą obowiązywać tylko wtedy, gdy
(a) Użytkownik korzysta z Platformy oraz (b) trzydzieści dni po
opublikowaniu przez HDC zmodyfikowane Warunki w Witrynie (w
zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Wszelkie powstałe spory
będą rozstrzygane zgodnie z Warunkami obowiązującymi w
momencie sporu. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z
Warunkami i modyfikacjami, które może wprowadzić HDC.

o rejestrując się na Platformie, oświadczasz HDC, że: (i) jesteś
pełnoletni, lub, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, posiadasz zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Platformy oraz że
rodzic lub opiekun prawny przeczytał i zgadza się z niniejszą
Umową w Twoim imieniu i nadzoruje Twoją aktywność online; (ii)
wszystkie przesłane informacje rejestracyjne są dokładne i zgodne z
prawdą; (iii) jeśli akceptujesz niniejszą Umowę w imieniu instytucji,
firmy lub innego podmiotu prawnego, masz prawo związać tę
instytucję, firmę lub podmiot prawny niniejszą Umową. Jeśli
akceptujesz niniejszą Umowę w imieniu instytucji, firmy lub osoby
prawnej: (i) określenie „Ty” obejmuje Ciebie i ten podmiot prawny
oraz (ii) w zakresie, w jakim działasz w imieniu podmiotu prawnego,
który ma odrębną pisemna umowa z HDC, wówczas umowa ta
określi kolejność pierwszeństwa między niniejszymi Warunkami a tą
odrębną umową w odniesieniu do takiego podmiotu. Prawo dostępu
do Platformy i korzystania z niej nie ma zastosowania w
jurysdykcjach, w których może być zabronione, jeśli takie istnieją.

o Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi
użytkownikami Platformy, w jakiejkolwiek formie. HDC działa jako
usługa technologiczna, która ułatwia świadczenie usług
korepetytora swoim Użytkownikom końcowym. Ani HDC, ani
Nauczyciele (zgodnie z definicją w punkcie 2.3) nie monitorują lub
nie sprawdzają przeszłości użytkowników Platformy. Korzystanie z
Platformy odbywa się na własne ryzyko i według własnego uznania,
dlatego zgadzasz się podjąć rozsądne środki ostrożności we
wszystkich interakcjach z użytkownikami Platformy. Użytkownik
ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Platformy i
zgadza się zachować ostrożność, dyskrecję, zdrowy rozsądek i
osąd. HDC zdecydowanie radzi i zaleca, aby nie ujawniać ani nie
zgadzać się na otrzymywanie od osób trzecich żadnych informacji,
w tym danych osobowych,

o HDC zastrzega sobie prawo do oceny zgodności aktywności
Użytkownika z niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi innymi
warunkami, zasadami lub obowiązującymi przepisami prawa
(zmienianymi od czasu do czasu). Jeśli uważasz, że Użytkownik
Platformy lub Nauczyciel naruszył prawo lub oszukuje, grozi lub w
inny sposób zagraża komukolwiek, powinieneś niezwłocznie
powiadomić HDC,



o zobowiązany jesteś do przestrzegania wszystkich obowiązujących
przepisów, traktatów i przepisów lokalnych, prowincjonalnych,
federalnych i zagranicznych w związku z korzystaniem z
Platformy. Niezastosowanie się do tego spowoduje usunięcie Cię z
Platformy. Platforma nie będzie dostępna dla Ciebie, jeśli wcześniej
zostałeś usunięty z Platformy z powodu naruszenia niniejszego
Regulaminu.

2. Konto i Rejestracja .
o Aby uzyskać dostęp do Platformy i korzystać z niej, będziesz musiał

otworzyć konto i dokonać subskrypcji w HDC na wyznaczonym dla
Ciebie koncie osobistym; Musisz ukończyć proces subskrypcji,
podając aktualne, kompletne i dokładne informacje zgodnie z
monitem w odpowiednim formularzu subskrypcji. Będziesz także
musiał wybrać hasło i nazwę użytkownika. Ponosisz całkowitą
odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i
konta. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania,
które mają miejsce na Twoim koncie. Zgadzasz się niezwłocznie
powiadomić HDC o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego
konta lub innych naruszeń bezpieczeństwa. HDC nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w
wyniku użycia przez kogoś innego hasła lub konta, za Twoją wiedzą
lub bez niej. W żadnym momencie nie możesz korzystać z konta
innej osoby. Nie możesz udostępniać ani przenosić swojej
subskrypcji. Zgadzasz się nie przekazywać informacji o swojej
nazwie użytkownika i/lub haśle żadnej innej stronie bez wyraźnej
pisemnej zgody HDC. Informacje o koncie, w szczególności  adres
e-mail i adres, muszą być zawsze aktualne i dokładne. Nie możesz
przenosić ani sprzedawać swojego konta i identyfikatora
użytkownika na Platformie żadnej innej osobie. HDC nie zezwala
wielu użytkownikom (w sieci lub w inny sposób) na dostęp do
Platformy za pośrednictwem jednego konta i może anulować lub
zawiesić Twój dostęp do Platformy, jeśli to zrobisz lub naruszy
którekolwiek z niniejszych Warunków bez dalszych zobowiązań
wobec Ciebie. HDC zastrzega sobie prawo, według własnego
uznania, do anulowania niepotwierdzonych lub nieaktywnych kont
lub takich kont, których odpowiedni okres subskrypcji
wygasł. Studenci/uczniowie :

● Jeśli jesteś studentem korzystającym z Platformy, obowiązują Cię następujące
dodatkowe warunki:

o Jeśli jesteś studentem, nie wysyłaj do HDC żadnych danych
osobowych, poza tymi, których HDC zażąda od Ciebie, gdy
będziesz mógł zarejestrować się na Platformie.

o Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie („COPPA”)
zabrania dostawcom usług internetowych świadomego gromadzenia
danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia bez możliwego
do zweryfikowania opiekuna prawnego lub zgody rodziców
(„Zgoda”). Osoby, które nie ukończyły 13 lat (lub nie ukończyły 16
lat, jeśli są mieszkańcami Unii Europejskiej (UE)) nie mogą
korzystać z Platformy bez zgody. Rejestrując się, gwarantujesz, że
masz (a) ukończone 13 lat (lub 16 lat w UE) lub (b) masz Zgodę.



o Ponadto zgadzasz się, że HDC lub Nauczyciele korzystający z
Platformy mogą wysyłać Ci wiadomości, alerty i inne komunikaty za
pośrednictwem Platformy, w tym za pośrednictwem poczty e-mail,
alertów internetowych, wiadomości tekstowych i innych podobnych
środków, zgodnie z preferencjami ustawionymi za pośrednictwem
Platformy , a Użytkownik zgadza się akceptować takie wiadomości i
uiszczać wszelkie obowiązujące opłaty za dostęp do sieci,
wykorzystanie danych lub podobne opłaty.

● HDC dokłada wszelkich starań, aby stworzyć programy nauczania najbardziej
odpowiednie dla Ciebie do nauki języka angielskiego z wykorzystaniem Helen
Doron English, w grupach lub na lekcjach jeden na jeden. Jeśli masz
jakiekolwiek problemy z kursem, skontaktuj się z HDC i zapewnij HDC
możliwość rozwiązania problemów i poprawy Twoich doświadczeń.

o Jeśli jednak zdecydujesz się anulować rejestrację na lekcje HDC,
możesz mieć prawo do pełnego lub częściowego zwrotu pieniędzy,
jak pokazano poniżej:

Zwroty za lekcje grupowe
 

100% zwrotu (0% należnego czesnego)
Do 14 (czternastu) dni od daty rejestracji, chyba że pierwsza lekcja już się
odbyła.

 

Częściowy zwrot środków do 7 dni po pierwszej lekcji grupowej
Możesz anulować swoją rejestrację i otrzymasz proporcjonalny zwrot kosztów,
który zostanie obliczony na podstawie otrzymania przez ucznia pierwszej lekcji,
plus 20% opłaty karnej za proporcjonalny koszt lekcji grupowej.

.

Po 7 dniach
Po upływie 7 dni od pierwszej lekcji grupowej zwrot kosztów nie będzie możliwy.

Lekcje jeden na jednego
 

100% zwrotu (0% należnego czesnego)
Do 7 (siedmiu) dni od daty rejestracji, chyba że pierwsza lekcja już się odbyła.

 

Po zakończeniu pierwszej lekcji i przez cały czas trwania pakietu
Możesz anulować rejestrację z 7-dniowym wypowiedzeniem, a otrzymasz
proporcjonalny zwrot kosztów, który zostanie obliczony na podstawie proporcji
wykorzystanych lekcji z pakietu (w tym tych z 7-dniowego okresu
wypowiedzenia, plus 20% opłaty karnej za zajęcia wykorzystane do odwołania
oraz w okresie 7 dni po odwołaniu, przed wejściem odwołania.



Wyżej wymienione zwroty są przyznawane tylko klientom, którzy anulują swój udział w
lekcjach z wyprzedzeniem na podstawie okresów wymienionych powyżej, a nie po
zakończeniu lekcji.

 

Zastrzeżenie: Anulowanie i zwroty mogą ulec zmianie. W przypadku wszystkich pytań
dotyczących rozliczeń prosimy o kontakt pod adresem refunds@helendoronconnect.com
Od dnia 8, jeśli lekcja spadnie poniżej 3 uczniów, kurs będzie kontynuowany zgodnie z
planem.

 

Nieobecności na lekcjach grupowych:
Jeśli uczeń nie jest w stanie uczestniczyć w lekcji grupowej lub nie uczestniczy z
jakiegokolwiek powodu, uczeń nie otrzyma zwrotu pieniędzy za tę lekcję ani nie zapewni
lekcji zastępczej.

 

Nieobecności na lekcjach jeden na jednego:
Uczeń może zmienić termin lekcji jeden na jeden do 24 godzin przed zaplanowaną lekcją
bez żadnych kosztów. Jeśli uczeń chce odwołać lekcję z wyprzedzeniem krótszym niż 24
godziny, uczeń nie otrzyma zwrotu kosztów lekcji ani zapewnionej lekcji zastępczej.

Jeśli uczeń musi przełożyć lekcję, HDC nie może zagwarantować tego samego
przedziału czasowego i dnia tygodnia lub nauczyciela.

 

Lekcje indywidualne i lekcje grupowe pozostają otwarte przez cały czas trwania
zaplanowanej lekcji.

Uczeń może wejść na zajęcia w dowolnym momencie zaplanowanej lekcji, a Tutor
będzie dostępny. Uczeń nie zostanie zwrócony za minuty spóźnione z powodu
spóźnienia się uczniów na lekcjach grupowych lub lekcjach jeden na jeden.

 

Korepetytorzy :
● Jeśli jesteś nauczycielem, doradcą, korepetytorem lub innym podobnym

personelem mającym dostęp do Platformy (" Nauczyciel "), obowiązują Cię
następujące warunki:

o Oświadczasz i gwarantujesz, że działasz w imieniu (lub masz
pozwolenie) HDC lub szkoły, okręgu szkolnego lub innej podobnej
instytucji edukacyjnej lub partnerów HDC, takich jak
master-franczyzobiorcy, franczyzobiorcy i tym podobne
(„ Instytucja ”), przystępując do niniejszych Warunków oraz
uzyskując dostęp i korzystając z Platformy (lub dowolnej jej części)



w ramach programu nauczania, który jest zgodny z wewnętrznymi
zasadami i metodami pedagogicznymi HDC.

o Ponadto rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że Ustawa o
ochronie prywatności dzieci w Internecie („ COPPA ”) zabrania
dostawcom usług internetowych świadomego gromadzenia danych
osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia bez zgody rodzica lub
opiekuna, a zatem zgadzasz się, że dzieci poniżej 13 roku życia nie
mogą korzystać z Platformy w jakikolwiek sposób, chyba że
uzyskałeś możliwą do zweryfikowania zgodę rodziców od rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka. Jeśli przebywasz w UE, w
przypadku dzieci poniżej 16 roku życia może być wymagana zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego.

o Z Platformy w imieniu Instytucji mogą korzystać wyłącznie
nauczyciele i członkowie personelu będący aktualnymi
pracownikami lub usługodawcami Instytucji. Po rozwiązaniu
stosunku pracy nauczyciela lub innego członka personelu z
Instytucją, osoba taka musi powrócić i zaprzestać używania
wszystkich posiadanych danych logowania i dostępu ucznia. Jeśli w
dowolnym momencie dowiesz się, że użytkownik Platformy twierdzi,
że jest powiązany z Twoją Instytucją, kiedy w rzeczywistości nie jest
ma takiego powiązana, musisz niezwłocznie powiadomić o tym
fakcie HDC.

o Zgadzasz się, że nie będziesz zezwalać, umożliwiać, wprowadzać
ani ułatwiać innym osobom udziału w świadczeniu usług korepetycji
z Twojego konta, w tym innym osobom, które mogą podlegać
umowie, która jest taka sama lub podobna do niniejszych
Warunków.

o Będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych,
prowincjonalnych, federalnych i zagranicznych praw, traktatów i
przepisów w związku ze świadczeniem przez Ciebie odpowiednich
usług Użytkownikom Końcowym Platformy oraz w związku z
Użytkownikami Końcowymi i wszelkimi innymi stronami trzecimi, z
którymi współpracujesz na Platformie , przez nich samych.

o Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść komunikacji, pomoc i
wskazówki.

o Nie będziesz nagrywać ani w inny sposób przechowywać żadnej
sesji korepetytora, którą zapewniasz za pośrednictwem Platformy.

o Nie będziesz korzystać z Platformy ani świadczyć usług w
jakikolwiek sposób, który nęka użytkownika Platformy lub innego
korepetytora lub może w inny sposób zakłócać korzystanie lub
czerpanie przyjemności z korzystania z Platformy przez jakąkolwiek
inną osobę. Będziesz szanować prywatność użytkowników
Platformy i nie będziesz korzystać z Platformy do niechcianej,
niegrzecznej lub obraźliwej komunikacji lub w jakikolwiek inny
lekceważący lub szkodliwy sposób, zgodnie z decyzją HDC według
własnego uznania.

o Nie będziesz korzystać z Platformy w celu zaproszenia użytkownika
na osobiste spotkanie ani nie możesz świadczyć żadnych usług
użytkownikowi Platformy poza Platformą lub w ramach świadczenia
takich usług.



● Wyłącznie dla mieszkańców USA : Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i
zgadzasz się, że pewne informacje, które mogą być przekazywane HDC przez
nauczycieli i innych użytkowników, takie jak informacje o uczniach i wskaźniki
wyników, mogą być uważane za dokumentację edukacyjną („ Zapis
edukacyjny ”) w ramach Rodzinnych Praw Edukacyjnych i ustawa o
prywatności (20 USC § 1232g; 34 CFR część 99) („ FERPA”). FERPA zabrania
szkołom udostępniania dokumentacji edukacyjnej bez zgody ucznia i/lub
rodzica ucznia, a HDC ciężko pracuje, aby zapewnić, że szkoły korzystające z
Platformy spełniły ten obowiązek. Z tego powodu, jeśli jesteś rodzicem lub
uczniem, wyrażasz zgodę na przechowywanie i dostęp do takich Dokumentacji
Edukacyjnych przez HDC, a jeśli jesteś nauczycielem, oświadczasz, że Ty i/lub
Twoja Instytucja uzyskali wszystkie niezbędne zgody na udostępnianie takich
Dokumentacji Edukacyjnych HDC w każdym przypadku wyłącznie w celu
umożliwienia HDC obsługi Platformy przez rodzica, opiekuna prawnego lub
inną osobę upoważnioną do udzielenia takiej zgody. Powyższe stosuje się w
przypadku wszelkich innych wymogów regulacyjnych podobnych do
FERPA, mutatis mutandis .

3. Własność; Przyznanie praw .
o Z zastrzeżeniem niniejszych warunków, w tym między innymi

otrzymania przez HDC Opłat (zgodnie z definicją poniżej), HDC
niniejszym przyznaje Użytkownikowi, a Użytkownik końcowy
akceptuje, w odpowiednim okresie subskrypcji, ograniczoną,
odwołalną, ogólnoświatową , niewyłączne, niezbywalne,
niepodlegające podlicencjonowaniu prawo dostępu do Platformy i
korzystania z niej w celach edukacyjnych zgodnie z obowiązującym
okresem subskrypcji, harmonogramem szkoleń i programem
określonym w odpowiedniej Umowie (zgodnie z definicją poniżej).

o Platforma i zawartość Serwisu, wszelkie oprogramowanie, dane,
treści i technologie używane w związku z Platformą są
przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku
użytkowników Serwisu i mogą być wykorzystywane wyłącznie
zgodnie z niniejszymi Warunkami. Całe takie oprogramowanie,
dane, treści i technologie oraz materiały wyświetlane lub
wykonywane w Witrynie (w tym między innymi tekst, muzyka,
grafika, treści, artykuły, fotografie, obrazy, ilustracje, dźwięki, funkcje
interaktywne i inne treści — również znany jako „ Treść„) oraz
zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo są
własnością lub są licencjonowane przez HDC i podlegają prawu
autorskiemu i innym prawom własności intelektualnej zgodnie z
obowiązującym prawem. Dla jasności, wszelkie prawa własności
intelektualnej, w tym między innymi materiały, oprogramowanie
komputerowe (w postaci kodu wynikowego i kodu źródłowego),
dane lub informacje wraz z Treścią, stosowane przez HDC zgodnie
z niniejszymi Warunkami oraz wszelkie know-how , metodologie,
sprzęt lub procesy wykorzystywane przez HDC w związku z
Platformą, w tym między innymi wszelkie patenty, prawa autorskie,
znaki towarowe, treści, tajemnice handlowe i wszelkie inne prawa
własności, są i pozostaną wyłączną własnością HDC lub
Licencjodawcy HDC. Treść nie jest przeznaczona do kopiowania,
przechowywania, pobierania ani redystrybucji do Osób



Trzecich. Niniejsze Warunki i jakakolwiek Umowa nie przekazują Ci
zainteresowania Platformą, a jedynie ograniczone prawo do
użytkowania zgodnie z niniejszymi warunkami. Żadne z
postanowień niniejszych Warunków ani jakiejkolwiek Umowy nie
stanowi zrzeczenia się praw własności intelektualnej HDC zgodnie z
jakimkolwiek prawem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
Treść jest dostarczana w stanie „TAK JAK JEST” wyłącznie do
użytku osobistego i nie może być pobierana, kopiowana,
reprodukowana, rozpowszechniana, przesyłana, ulepszana,
dekompilowana, demontowana, odtwarzana, emitowana,
wyświetlana, tłumaczona , sprzedawana, licencjonowana lub w inny
sposób wykorzystywana do jakichkolwiek innych celów bez
uprzedniej pisemnej zgody HDC lub osób upoważnionych. HDC
zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie
przyznane  do Witryny i Treści ale tylko ograniczone prawo
użytkowania zgodnie z niniejszymi Warunkami. 

o Wszelkie media, obrazy, gry, muzyka, dźwięki, grafika, wideo lub
inne materiały i treści dowolnego rodzaju, które udostępniasz (przez
przesłanie lub w inny sposób) na Platformie (łącznie „ Treści
generowane przez użytkownika ”) udostępniasz wyłącznie na
własną odpowiedzialność. HDC nie sprawdza żadnych Treści
generowanych przez użytkowników ani nie tworzy kopii zapasowych
żadnych Treści generowanych przez użytkowników i nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści generowane przez
użytkowników przesłane lub w inny sposób udostępnione przez
Ciebie lub dowolnego użytkownika Platformy. Oznacza to, że to Ty,
a nie HDC, ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszystkie
odpowiednie Treści generowane przez użytkowników przesłane lub
w inny sposób udostępnione przez Ciebie.

o Przesyłając lub udostępniając w inny sposób Treści generowane
przez użytkownika, niniejszym gwarantujesz i oświadczasz, że: (i)
kopiowanie, przesyłanie i korzystanie z Treści generowanych przez
użytkownika nie narusza praw własności osób trzecich, w tym
między innymi praw własności intelektualnej ; (ii) Użytkownik w pełni
zastosował się do wszelkich licencji, zezwoleń lub upoważnień stron
trzecich wymaganych w związku z taką Treścią generowaną przez
użytkownika; (iii) Treść generowana przez użytkownika nie zawiera
żadnych wirusów, robaków, koni trojańskich ani innego szkodliwego
lub destrukcyjnego kodu lub treści; oraz (iv) Treści generowane
przez użytkownika nie są nieprzyzwoite ani oszczercze i nie
naruszają prawa do prywatności ani prawa do wizerunku osób
trzecich.

o Jesteś i pozostaniesz jedynym właścicielem wszystkich praw do
Treści generowanych przez Ciebie, jednakże, przesyłając lub
udostępniając swoje Treści na Platformę, niniejszym udzielasz HDC
ogólnoświatowej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencyjnych,
podlegającej sublicencjonowaniu i przenoszalnej licencji na
używanie, powielanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie prac
pochodnych, wyświetlanie i wykonywanie takiej Treści w związku z
Platformą i działalnością HDC, w tym między innymi w celu



promowania i redystrybucji części lub całości Platformy (i jej dzieł
pochodnych) w dowolnych formatach medialnych i za
pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych. W zakresie, w
jakim zezwalasz na udostępnianie swoich Treści generowanych
przez użytkowników innym użytkownikom Platformy, niniejszym
udzielasz również każdemu użytkownikowi Platformy niewyłącznej
licencji na dostęp do Treści generowanych przez użytkowników za
pośrednictwem Witryny oraz na używanie,
powielanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie i wykonywanie takich
Treści w zakresie dozwolonym przez funkcjonalność Platformy i
zgodnie z niniejszymi Warunkami. Powyższe licencje udzielone
przez Ciebie wygasają w rozsądnym terminie po ich usunięciu z
Platformy; Rozumiesz jednak i zgadzasz się, że HDC może
zachować, ale nie wyświetlać, rozpowszechniać ani wykonywać
kopii serwerowych Twoich Treści, które zostały usunięte lub
skasowane.

o BEZ ODSTĄPIENIA OD PONIŻSZYCH POSTANOWIEŃ, HDC W
ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZA TREŚCI WYGENEROWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY OGRANICZENIAMI ZA
JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCI
WYGENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB ZA
NARUSZENIE PRAW LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK
RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z
JAKICHKOLWIEK TREŚCI WYGENEROWANYCH PRZEZ
UŻYTKOWNIKA PRZESYŁANYCH, PRZESYŁANYCH LUB
UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POMOCĄ
PLATFORMY.

4. Witryny internetowe osób trzecich, treści i dodatkowe ograniczenia .
o HDC nie ma i nie może przeglądać wszystkich materiałów,

informacji i treści dostępnych na lub za pośrednictwem witryn
internetowych i stron internetowych osób trzecich, do których
Witryna zawiera łącza i które prowadzą do Witryny („ Treści Osób
Trzecich ”), a zatem nie może ponosić odpowiedzialności dla takich
Treści Osób Trzecich. Umieszczając łącze do witryny lub strony
internetowej innej niż HDC, HDC nie oświadcza ani nie sugeruje, że
popiera taką witrynę lub stronę internetową. Jesteś odpowiedzialny
za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie
i swoich platform komputerowych przed wirusami, robakami, końmi
trojańskimi i inną szkodliwą lub destrukcyjną zawartością. HDC nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające
z korzystania z witryn i stron internetowych innych niż HDC.

o Rozumiesz i zgadzasz się, że HDC może (ale nie jest do tego
zobowiązana) przeglądać i usuwać wszelkiego rodzaju treści
(zarówno Treści, Treści generowane przez użytkownika, jak i Treści
stron trzecich), które według wyłącznego uznania HDC naruszają
niniejsze Warunki lub które mogą być obraźliwe, nielegalne ,
nieodpowiednie, nieodpowiednie lub naruszające prawa, szkodzące
lub zagrażające bezpieczeństwu osób trzecich lub innych
użytkowników Witryny („ Obraźliwe treści“). Obraźliwe treści



obejmują również (bez ograniczeń) oszukańczą, obraźliwą lub w
inny sposób nielegalną działalność, publikowanie lub przesyłanie
lub powodowanie opublikowania lub przesyłania, wszelką
komunikację lub nakłanianie zaprojektowane lub mające na celu
uzyskanie hasła, konta lub prywatnych informacji od dowolnego
użytkownika , korzystanie z Platformy w celu naruszania
bezpieczeństwa jakiejkolwiek sieci komputerowej, łamanie haseł lub
kodów szyfrowania bezpieczeństwa, przekazywanie lub
przechowywanie nielegalnych materiałów (w tym materiałów, które
mogą być uznane za groźne lub obsceniczne) lub angażowanie się
w jakąkolwiek nielegalną działalność jest wyraźnie zabronione.

o Ponadto każdy Użytkownik Platformy może powiadomić HDC, że
uważa określone treści (zarówno Treści, Treści generowane przez
użytkowników, jak i Treści stron trzecich) za Treści obraźliwe i
podać powody uzasadniające takie powiadomienie. HDC rozpatrzy
takie powiadomienie i zastrzega sobie prawo, według własnego
wyłącznego uznania, do usunięcia całości lub części takich
obraźliwych treści lub zablokowania użytkownikowi możliwości
przesyłania treści naruszających niniejsze Warunki.

o Zobowiązujesz się  nie uruchamić żadnej formy automatycznego
odpowiadania lub „spamu” na Platformie ani nie będziesz
przeprowadzał żadnych procesów, które działają lub są
aktywowane, gdy nie jesteś zalogowany na Platformie, lub które w
inny sposób zakłócają prawidłowe działanie lub umieszczają
nadmierne obciążenie infrastruktury Platformy. Ponadto surowo
zabrania się używania ręcznego lub zautomatyzowanego
oprogramowania, urządzeń lub innych procesów w celu
„przeszukiwania” lub „przeszukiwania” dowolnej strony
Witryny. Zobowiązujesz się nie dekompilować, odtwarzać kodu
źródłowego ani w inny sposób próbować uzyskać kodu źródłowego
Platformy. Nie będziesz przechowywać, kopiować, modyfikować,
odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, udzielać podlicencji
ani rozpowszechniać żadnych informacji (wizualnych, dźwiękowych
lub innych treści dostępnych na Platformie) ani zezwalać na to
nikomu innemu. Będziesz odpowiedzialny za wstrzymanie,
archiwizację i zgłaszanie wszystkich podatków, obowiązków i innych
ocen instytucji publicznych związanych z Twoją działalnością w
związku z Platformą. Nie możesz przekazywać swojego konta
nikomu bez uprzedniej pisemnej zgody HDC.

5. Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ,
ŻE KORZYSTA Z PLATFORMY NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM
ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, HDC, JEJ URZĘDNICY,
DYREKTORZY, PRACOWNICY I PRZEDSTAWICIELE ZRZEKAJĄ SIĘ
WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W
ZWIĄZKU Z PLATFORMĄ I KORZYSTANIEM Z NICH PRZEZ
UŻYTKOWNIKA. HDC NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI
DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI
PLATFORMY (WSZELKIEGO RODZAJU) ANI ZAWARTOŚCI
JAKICHKOLWIEK WITRYN POWIĄZANYCH Z PLATFORMĄ I NIE PONOSI
ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (I) BŁĘDY LUB BŁĘDY,



NIEWŁAŚCIWE, (II) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA
JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO PLATFORMY
I KORZYSTANIA Z NIEJ, (III) WSZELKIEGO NIEUPRAWNIONEGO
DOSTĘPU DO BEZPIECZNYCH SERWERÓW PLATFORMY I/LUB
WSZYSTKICH INFORMACJI OSOBOWYCH I/LUB KORZYSTANIA Z NIEJ
PRZECHOWYWANE W TYM INFORMACJE FINANSOWE, (IV)
JAKIEKOLWIEK PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB
Z WITRYNY INTERNETOWEJ I/LUB (V) JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, WIRUSY,
KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE
NA PLATFORMĘ LUB PRZEZ PLATFORMĘ. HDC NIE GWARANTUJE, NIE
POTWIERDZA, ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK
PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ
STRONY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB
JAKIEJKOLWIEK WITRYNY INTERNETOWEJ LUB WYKORZYSTYWANE W
JAKIKOLWIEK BANERZE LUB W INNYCH ADVERTIILL W KAŻDY SPOSÓB
PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MONITOROWANIE WSZELKICH
TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI
DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG.

6. Opłaty . Opłaty i warunki płatności za dostęp do Platformy zostaną określone
zgodnie z umową Państwa (lub, w odpowiednim zakresie, Państwa instytucji) z
HDC (odpowiednio „ Umowa ” i „ Opłaty ”).

Wszelkie nieuiszczenie Opłat na rzecz HDC w imieniu takiego Użytkownika końcowego
lub naruszenie warunków płatności uprawnia HDC do natychmiastowego zakończenia
lub zawieszenia dostępu Użytkownika do Platformy (czasowo lub na czas nieokreślony).

 

HDC korzysta z wielu zewnętrznych procesorów do przetwarzania płatności
dokonywanych na rzecz HDC. HDC nie przechowuje żadnych danych osobowych ani
żadnych informacji finansowych, takich jak dane kart kredytowych. Wszystkie takie
informacje są przekazywane bezpośrednio zewnętrznym podmiotom przetwarzającym,
których wykorzystanie danych osobowych podlega ich odpowiedniej polityce prywatności
przedstawionej poniżej:

Paypal: https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/ua/privacy-full
Stripe: https://stripe.com/privacy

7. Zgoda na wykorzystanie danych . Platforma umożliwia dodawanie,
tworzenie lub używanie określonych treści, które dostarczasz lub które są
generowane w wyniku korzystania z Platformy, w tym między innymi zdjęć,
danych osobowych i raportów („ Treści osobiste“). UŻYTKOWNIK PONOSI
WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TAKIE OSOBISTE HDC może, ale
nie jest wymagane, tworzyć kopie zapasowe jakichkolwiek Treści osobistych i
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści osobiste przesłane lub w
inny sposób udostępnione przez Użytkownika. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ,
ŻE HDC MOŻE ZBIERAĆ I WYKORZYSTYWAĆ TREŚCI OSOBISTE, DANE
TECHNICZNE I POWIĄZANE INFORMACJE, które są gromadzone okresowo
w celu ułatwienia dostarczania aktualizacji oprogramowania, wsparcia
produktu i innych usług związanych z Platformą. HDC może również
gromadzić dane związane lub wygenerowane podczas korzystania przez
Użytkownika z Platformy w celu analizy statystycznej i analizy wzorców

https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://stripe.com/privacy


użytkowania. HDC może wykorzystywać lub udostępniać te informacje, o ile są
one w formie, która nie identyfikuje Użytkownika, w celu ulepszania swoich
produktów lub dostarczania Platform lub technologii Użytkownikowi.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI . PLATFORMA JEST
DOSTARCZANA W STANIE „TAK JAK JEST” I HDC ZRZEKA SIĘ
WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH,
W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU PRAW OSÓB TRZECICH LUB ŻE BĘDZIE DOSTARCZANE BEZ
BŁĘDÓW, BEZ PRZERW LUB ŻE PLATFORMY SPEŁNIĄ PAŃSTWA
WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA; HDC W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ
WSZELKICH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO
DOKŁADNOŚCI. ŻADNA STRONA TRZECIA, DYSTRYBUTOR,
SPRZEDAWCA, AGENT ANI PRACOWNIK NIE JEST UPRAWNIONY DO
WPROWADZANIA JAKICHKOLWIEK MODYFIKACJI, ROZSZERZEŃ LUB
UZUPEŁNIENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI.

W ŻADNYM WYPADKU HDC, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, KONSULTANCI,
PRACOWNICY, AKCJONARIUSZE ANI ŻADNA INNA STRONA W JEJ IMIENIU NIE
PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, STRATY LUB
WYDATKI (W TYM USZKODZENIA FIZYCZNE), KTÓRE MOGĄ PONIEŚĆ CIEBIE LUB
DOWOLNEJ OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY LUB
POLEGANIEM NA PLATFORMIE, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYPADKU, W TYM MIĘDZY
INNYMI WSZELKIE SZKODY, WYDATKI LUB STRATY SPOWODOWANE
KORZYSTANIEM Z PLATFORMY.

 

W ŻADNYM WYPADKU HDC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z (I)
JAKICHKOLWIEK TREŚCI (ZAWARTOŚCI, TREŚCI OSOBISTYCH
WYGENEROWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB TREŚCI OSÓB TRZECICH), W
TREŚCI BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ TAKIE TREŚCI LUB JAKIEKOLWIEK
NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH, STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK
RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z TREŚCILUB PLATFORMY; (II)
USTERKI PLATFORMY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA PRODUKTÓW LUB
OPROGRAMOWANIA OSÓB TRZECICH; (III) NIEUPRAWNIONE KORZYSTANIE Z
PLATFORMY LUB KORZYSTANIE Z PLATFORMY W SPOSÓB NIEZGODNY Z
NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB UMOWĄ; (IV) JAKIEKOLWIEK PRZERWANIE LUB
ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY INTERNETOWEJ; (V)
JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH,
KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY
INTERNETOWEJ PRZEZ OSOBĘ TRZECIELUB JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB
POMINIĘĆ NA PLATFORMIE (LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ CZĘŚCI, W TYM MIĘDZY
INNYMI DOWOLNEGO RODZAJU TREŚCI) LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB
SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z
PLATFORMY LUB DOWOLNEJ TREŚCI WYSYŁANE, WYSYŁANE E-MAILEM,
PRZEKAZYWANE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIAJĄ ZA POMOCĄ
PLATFORMY, CZY NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, CZYNNEGO PRAWA LUB
JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ I CZY HDC JEST POINFORMOWANA O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIE



ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W OBOWIĄZUJĄCEJ JURYSDYKCJI. CZY NA
PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB INNEJ TEORII
PRAWNEJ ORAZ CZY HDC JEST POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W OBOWIĄZUJĄCEJ JURYSDYKCJI. CZY NA
PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB INNEJ TEORII
PRAWNEJ ORAZ CZY HDC JEST POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W OBOWIĄZUJĄCEJ JURYSDYKCJI.

9. Odszkodowanie i zwolnienie. Zwolnisz z odpowiedzialności, bronisz i
zabezpieczysz HDC oraz jej dyrektorów, urzędników, konsultantów i
pracowników przed wszystkimi ostatecznie zasądzonymi kosztami,
odszkodowaniami, stratami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami
adwokackimi i innymi wydatkami prawnymi, w związku z następującymi
roszczeniami podmiotu trzeciego: (i) wynikającymi z korzystania przez
Użytkownika z Platformy i dostępu do niej; (ii)zarzutu, że Twoje treści (zarówno
Treści osobiste, Treści generowane przez użytkownika, jak i Treści stron
trzecich) naruszają jakiekolwiek prawa lub interesy takiej strony trzeciej; (iii)
wynikające z naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień
niniejszych Warunków; (iv) wynikające z naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek
praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, praw własności lub
prawa do prywatności; (v) wynikające z naruszenia przez Ciebie
jakiegokolwiek obowiązującego prawa, zezwoleń lub w inny sposób; oraz (vi)
spowodowanie śmierci lub zranienia osoby. Bez umniejszania poniższych, w
przypadku jakiegokolwiek sporu, który masz z jedną lub kilkoma stronami
trzecimi (w tym między innymi z Instytucją), zwalniasz HDC (i jej podmioty
stowarzyszone i zależne oraz HDC i ich odpowiednich członków zarządu,
dyrektorów, pracowników i agentów) z roszczeń, żądań i odszkodowań
(rzeczywistych i następczych) wszelkiego rodzaju i natury, znanych i
nieznanych, wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi
sporami. Przystępując do niniejszego zwolnienia, wyraźnie zrzekasz się
wszelkich zabezpieczeń (ustawowych lub innych), które w przeciwnym razie
ograniczałyby zakres tego zwolnienia, aby obejmowały tylko te roszczenia, o
których możesz wiedzieć lub podejrzewać, że istnieją na Twoją korzyść w
momencie wyrażenia zgody na to zwolnienie . pracowników i agentów) od
roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i
charakteru, znanych i nieznanych, wynikających lub w jakikolwiek sposób
związanych z takimi sporami. Przystępując do niniejszego zwolnienia,
wyraźnie zrzekasz się wszelkich zabezpieczeń (ustawowych lub innych), które
w przeciwnym razie ograniczałyby zakres tego zwolnienia, aby obejmowały
tylko te roszczenia, o których możesz wiedzieć lub podejrzewać, że istnieją na
Twoją korzyść w momencie wyrażenia zgody na to zwolnienie . pracowników i
agentów) od roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego
rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, wynikających lub w jakikolwiek
sposób związanych z takimi sporami. Przystępując do niniejszego zwolnienia,
wyraźnie zrzekasz się wszelkich zabezpieczeń (ustawowych lub innych), które



w przeciwnym razie ograniczałyby zakres tego zwolnienia, aby obejmowały
tylko te roszczenia, o których możesz wiedzieć lub podejrzewać, że istnieją na
Twoją korzyść w momencie wyrażenia zgody na to zwolnienie .

10. Zdolność do zaakceptowania warunków. Potwierdzasz, że masz ukończone
18 lat, jesteś osobą niepełnoletnią będącą emancypacją lub posiadasz prawną
zgodę rodzica lub opiekuna oraz jesteś w pełni zdolny do zaakceptowania
warunków, zobowiązań, zapewnień, oświadczeń i gwarancji określonych w
niniejszych Warunkach oraz do przestrzegania i przestrzegania niniejszych
Warunków.

11. Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU
ODPOWIEDZIALNOŚĆ HDC, WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW
LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, UMOWĄ, PLATFORMĄ
LUB PLATFORMĄ (NAWET JEŚLI HDC ZOSTAŁA POINFORMOWANA O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD) ANI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ
PRZEZ DOWOLNĄ STRONĘ, PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONO
PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB W TWOIM IMIENIU DO HDC W CIĄGU
SZEŚCIU (6) MIESIĘCY PRZED DATĄ ZDARZENIA, KTÓRA POWSTAŁA DO
ROSZCZENIA. W ŻADNYM WYPADKU HDC NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ KORZYSTANIA,
UTRATĘ ZAWARTOŚCI LUB DANYCH, KOSZTY NABYCIA TOWARÓW LUB
PLATFORM ANI JAKIEKOLWIEK INNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE,
POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY, JAKIEKOLWIEK SPOWODOWANE I
DOWOLNE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE UMOWY, CZYN
CZYNNY (W TYM ZANIEDBANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚCISŁA) LUB W
INNY SPOSÓB, CZY HDC POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

12. Okres obowiązywania i wypowiedzenie . Niniejsze Warunki pozostają w
pełnej mocy podczas korzystania z Platformy zgodnie z postanowieniami
określonymi w niniejszym dokumencie, w Umowie (jeśli dotyczy) lub innymi
warunkami uzgodnionymi między Tobą a HDC, a także po otrzymaniu przez
HDC Opłat . Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, niniejsze Warunki i
Twoje prawo do korzystania z Platformy automatycznie wygasają, jeśli nie
zastosujesz się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub
jeśli Twoja Umowa zostanie rozwiązana lub wygasa, z jakiegokolwiek
powodu. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Platformy lub konta w
dowolnym momencie, kontaktując się z HDC pod
adresem StopMyService@helendoronconnect.com .HDC może zawiesić lub
zakończyć Twój dostęp do Platformy lub Twojego konta w dowolnym
momencie, z dowolnego powodu (bez powodu lub z powodu naruszenia przez
Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków) oraz bez
ostrzeżenia lub powiadomienia, co może skutkować przepadkiem i
zniszczeniem wszystkie informacje związane z Twoim członkostwem. Z chwilą
zamknięcia Twojego konta, Twoje prawo do dostępu i korzystania z Platformy
oraz świadczenie jakichkolwiek usług w związku z tym natychmiast przestaje
obowiązywać. Jeśli zostaniesz rozwiązany z powodu naruszenia niniejszych
Warunków, nie otrzymasz żadnego zwrotu pieniędzy.

13. Ogólny. Niniejsze Warunki wraz z Polityką Prywatności HDC stanowią całość
porozumienia między stronami i nie mogą być modyfikowane poza pisemną
umową podpisaną przez HDC. Jeżeli sąd właściwej jurysdykcji uzna
którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków za niewykonalne,
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postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym
zakresie, aby wpłynąć na zamiary stron, a pozostała część niniejszych
Warunków pozostanie w pełnej mocy. Użytkownik nie może dokonać cesji
niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody HDC. HDC ma prawo
do przeniesienia niniejszych Warunków według własnego uznania. Żadne
zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia nie stanowi zrzeczenia się
jakiegokolwiek wcześniejszego, jednoczesnego lub późniejszego naruszenia
tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia, a żadne zrzeczenie się
nie będzie skuteczne, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela strony zrzekającej się. Niniejsze
Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Izraela (bez
odniesienia do jego zasad kolizyjnych), a właściwe sądy w Tel Awiwie, Izrael
mają wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami wynikającymi z niniejszych
Warunków. Wyraźnie wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszystkie
postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny
pozostać w mocy po rozwiązaniu, w tym, bez ograniczeń, postanowienia
dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji i ograniczenia
odpowiedzialności, a w każdym przypadku punkty 3, 5, 6, 7, 8 , 9, 11, 12 i 13,
pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków i
dowolnej Umowy.


