OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ MYKUHN.COM
(Data ostatniej aktualizacji: 06/10/2017)

ARTYKUŁ 1: Przedmiot
Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest określenie ram prawnych
dotyczących warunków wykorzystywania przez Internautę/Użytkownika Witryny internetowej oraz
dostępnych na niej usług.
Obowiązują one w relacjach pomiędzy:
Firmą KUHN S.A., spółka akcyjna z kapitałem zakładowym w wysokości 19 188 000 euro, wpisana do
Rejestru Handlowego Spółek miasta SAVERNE pod numerem 675 580 542, z siedzibą pod adresem 4
Impasse des Fabriques, 67700 SAVERNE (Francja), która jest wydawcą Witryny internetowej
(nazywaną dalej „KUHN SA”)
I
Każdą osobą fizyczną lub prawną, odwiedzającą Witrynę internetową i/lub korzystającą z usług
Witryny internetowej, wymienionych w poniższym artykule 4.
Określają one ogólne zasady użytkowania Witryny internetowej oraz usług dostępnych na Witrynie
internetowej.
Dostęp do Witryny internetowej i wykorzystywanie usług przez Użytkownika oznaczają, że zapoznał
się on z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania, zrozumiał je i zaakceptował bez żadnych
zastrzeżeń.

ARTYKUŁ 2: Informacje prawne
Wydawcą Witryny internetowej jest firma KUHN SA, Spółka akcyjna z kapitałem zakładowym w
wysokości 19 188 000 euro, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta SAVERNE pod numerem
675 580 542, z siedzibą pod adresem 4 Impasse des Fabriques, 67700 SAVERNE (Francja).
Wspólnotowy nr identyfikacyjny VAT: FR 67 675 580 542
Tel.: 0033 (0)3 88 01 81 00
Dyrektor publikacji: Thierry KRIER
Hostem Witryny internetowej jest firma KUHN SA, 4 Impasse des Fabriques 67700 SAVERNE
(Francja), tel.: 0033 (0)3 88 01 81 00

ARTYKUŁ 3: Definicje
Przedmiotem niniejszej klauzuli jest zdefiniowanie najważniejszych wyrażeń wykorzystanych w treści
umowy:
 Ogólne Warunki Użytkowania: oznaczają ogólne warunki użytkowania Witryny internetowej.
 Konto Użytkownika: oznacza konto, na którym Użytkownik musi się zalogować po jego
wcześniejszym utworzeniu, aby móc uzyskać dostęp i zmodyfikować swoje Treści
Użytkownika oraz skorzystać z usług Witryny internetowej, wymienionych w artykule 4
Ogólnych Warunków Użytkowania.
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Odsprzedawcy: oznacza odsprzedawców produktów firmy KUHN na terenie Francji i poza jej
granicami.
Treści Użytkownika: oznaczają informacje przekazywane przez Użytkownika za
pośrednictwem Witryny internetowej.
Rejestracja: oznacza Konto Użytkownika utworzone przez Internautę. Jest ona konieczna w
celu uzyskania dostępu do usług Witryny internetowej, wymienionych w artykule 4
niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.
Dane identyfikacyjne: oznaczają nazwę użytkownika i hasło wybrane przez Użytkownika
podczas jego Rejestracji, niezbędne w celu zalogowania się do Konta Użytkownika.
Internauta: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną odwiedzającą Witrynę internetową,
która może być Użytkownikiem lub nie.
Witryna internetowa: oznacza witrynę internetową dostępną pod adresem
www.mykuhn.com.
Terminal: oznacza następujące urządzenia: komputery, smartfony, tablety.
Użytkownik: oznacza każdą osobę, działającą w celach zawodowych, która korzysta z Witryny
internetowej lub jednej z usług dostępnych na Witrynie internetowej, wymienionych w
artykule 4 Ogólnych Warunków Użytkowania.

ARTYKUŁ 4: Usługi Witryny internetowej
4.1 Usługi Witryny internetowej
Pod warunkiem przeprowadzenia przez niego Rejestracji w sposób określony postanowieniami
poniższego artykułu 5, firma KUHN SA umożliwia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do usług Witryny
internetowej, w szczególności wymienionych poniżej:
 Oferty handlowe
 Artykuły specjalistyczne (aktualności i porady)
 Prezentacja (katalogi itd.) części do urządzeń firmy KUHN
 Wybór części do urządzeń firmy KUHN, w celu składania zamówień i realizacji zakupów u
Odsprzedawców poza Witryną internetową
 Zarządzanie urządzeniami firmy KUHN i dostęp do związanej z nimi dokumentacji
Informacje dotyczące zdarzeń miejscowych i krajowych, organizowanych przez firmę KUHN
oraz placówki należące do sieci jej Odsprzedawców
 Dostęp do informacji dotyczących dostępności części zamiennych firmy KUHN u
poszczególnych Odsprzedawców wybranych przez Użytkownika oraz tworzenie koszyka
części zamiennych, przesyłanego wybranemu Odsprzedawcy.
Witryna internetowa nie umożliwia składania zamówień, ani dokonywania zakupu.
W związku z powyższym, firma KUHN SA nie jest stroną negocjacji, transakcji i/lub umów, które mogą
być zawierane pomiędzy Użytkownikiem a Odsprzedawcą i które nie stanowią w żadnym wypadku
przedmiotu niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.
4.2 Dostęp do usług Witryny internetowej
Wymienione w artykule 4.1 Ogólnych Warunków Użytkowania usługi Witryny internetowej są
dostępne dla Użytkowników, którzy przeprowadzili wcześniej swoją Rejestrację, zakładając Konto
Użytkownika.
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Aby uzyskać dostęp do usług Witryny internetowej wymienionych w artykule 4.1 niniejszych
Ogólnych Warunków Użytkowania, Użytkownik musi zalogować się na swoim Koncie Użytkownika,
wykorzystując swoje Dane identyfikacyjne.
Rubryki Witryny internetowej, które nie wymagają utworzenia Konta Użytkownika są dostępne dla
wszystkich Internautów.

ARTYKUŁ 5: Rejestracja i założenie Konta Użytkownika
Przeprowadzenie Rejestracji jest konieczne w celu korzystania przez Użytkownika z usług Witryny
internetowej, wymienionych w artykule 4 niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.
5.1 Kwalifikowalność
Rejestracja jest otwarta dla osób fizycznych lub prawnych, działających w celach zawodowych,
posiadających co najmniej jedno urządzenie marki KUHN z zastrzeżeniem, że na dzień założenia
Konta Użytkownika muszą one być pełnoletnie.
Każda osoba przeprowadzająca Rejestrację na rzecz osoby prawnej oświadcza, że została do tego we
właściwy sposób uprawniona.
5.2 Okres Rejestracji
Rejestracja jest przeprowadzana na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia lub
anulowania konta przez firmę KUHN SA, w szczególności z powodu winy Użytkownika lub braku
przestrzegania postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania i/lub zakończenia dostępu
do Witryny internetowej lub jej usług.
Użytkownik może również w dowolnej chwili anulować swoją Rejestrację, przesyłając odpowiedni
wniosek za pośrednictwem rubryki „Kontakt z naszą firmą” na stronie głównej Witryny internetowej
lub pocztą zwykłą na adres KUHN SA – Service marketing, 4 Impasse des Fabriques 67700 SAVERNE
(Francja).
5.3 Procedura Rejestracji i założenia Konta Użytkownika
Aby przeprowadzić swoją Rejestrację, Internauta musi wypełnić formularz danych, dostępny na
stronie głównej w rubryce „Utwórz konto” i wybierając swoje Dane identyfikacyjne, umożliwiające
następnie logowanie na jego Koncie Użytkownika.
Wszystkie pola formularza danych oznaczone gwiazdką muszą obowiązkowo zostać wypełnione przez
Internautę. W przeciwnym wypadku, Internauta nie może zakończyć tworzenia swojego Konta
Użytkownika, ani uzyskać dostępu do usług dostępnych na Witrynie internetowej, wymienionych w
artykule 4 Ogólnych Warunków Użytkowania.
Internauta zdaje sobie sprawę, że jego Dane identyfikacyjne są ściśle poufne i ponosi pełną
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo oraz poufność. W związku z powyższym, firma KUHN SA nie
ponosi w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie Konta Użytkownika
przez jakąkolwiek inną osobę i/lub uzyskania do niego dostępu przez osoby nieuprawnione.
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Internauta musi przeczytać, zrozumieć i zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania oraz
zaznaczyć pole „Przeczytałem/am i wyrażam zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania”, aby
móc zatwierdzić swoją rejestrację.
5.4 Prawdziwość przekazywanych informacji
Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania wyłącznie informacji prawdziwych i aktualnych. Do
jego obowiązków należy przeprowadzanie aktualizacji informacji dotyczących jego osoby za
pośrednictwem Konta Użytkownika.
W przeciwnym wypadku, firma KUHN SA może zawiesić lub anulować Konto Użytkownika i rozwiązać
jego Rejestrację bez uprzedzenia i bez jakiegokolwiek odszkodowania.
Firma KUHN SA nie ponosi w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie braku
możliwości wykorzystania przez Użytkownika usług dostępnych na Witrynie internetowej,
wymienionych w artykule 4 Ogólnych Warunków Użytkowania, w przypadku przekazania przez niego
jakichkolwiek informacji nieaktualnych lub nieprawdziwych, podczas rejestracji lub aktualizacji jego
Konta Użytkownika.

ARTYKUŁ 6: Dostępność Witryny internetowej
Witryna internetowa jest dostępna bezpłatnie za pośrednictwem dowolnego Terminala
wykorzystywanego przez każdego Internautę dysponującego dostępem do sieci Internet.
Internauta ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty związane z jego dostępem do Witryny
(wyposażenie informatyczne, oprogramowanie, połączenie z siecią Internet itd.).
Firma KUHN SA dokłada wszelkie starań, aby zapewnić Użytkownikowi ciągły dostęp o najwyższej
jakości do Witryny internetowej, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia prac konserwacyjnych
niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania, a także awarii lub jakichkolwiek innych prac,
przypadków siły wyższej bądź wszelkich innych zdarzeń nieprzewidzianych i niemożliwych do
zapobieżenia. Biorąc pod uwagę, że jej zobowiązania dotyczą wyłącznie wykorzystywanych środków,
firma KUHN SA zobowiązuje się do zapewnienia jakichkolwiek rezultatów i nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy, awarie lub nieprawidłowości dotyczące braku
dostępności Witryny internetowej lub jej serwera oraz nie świadczy na rzecz Internauty/Użytkownika
żadnych usług pomocy technicznej.
Internauta zdaje sobie sprawę i akceptuje fakt, że firma KUHN SA może przerwać dostęp do jej
Witryny internetowej i/lub całości bądź części jej usług, w dowolnej chwili i bez żadnego
wcześniejszego zawiadomienia.
Wystąpienie jakichkolwiek przypadków siły wyższej, pociągających za sobą nieprawidłowe działania
sieci lub serwera zwalnia firmę KUHN SA z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Dostęp do usług dostępnych na Witrynie internetowej może zostać w dowolnej chwili przerwany,
zawieszony lub zmodyfikowany bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia w celu
prowadzenia prac konserwacyjnych bądź w każdych innych celach.
W związku z powyższym, Internauta oświadcza, że nie będzie domagał się żadnego odszkodowania z
tytułu przerwania dostępności, zawieszenia lub modyfikacji Witryny internetowej.
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Internauta może kontaktować się z firmą KUHN SA za pośrednictwem rubryki „Kontakt z naszą firmą”
na stronie głównej Witryny internetowej.

ARTYKUŁ 7: Prawa własności Intelektualnej
Ogólna struktura Witryny internetowej oraz zamieszczane na niej elementy i treści, a także między
innymi - przy czym lista ta nie jest wyczerpująca - marki, logo, znaki, teksty, elementy graficzne,
obrazy, dźwięki, wideo i wszystkie inne treści stanowią wyłączną własność firmy KUHN SA i/lub jej filii
oraz podmiotów powiązanych, obecnych oraz przyszłych, bądź osób trzecich, które upoważniły ją do
zamieszczenia tych elementów na jej Witrynie internetowej i są przedmiotem ochrony z tytułu
postanowień Kodeksu własności intelektualnej.
Żadne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania nie mogą być interpretowane
jako przyznające Internaucie jakiekolwiek licencje lub prawa własności intelektualnej będące
własnością KUHN SA i/lub jej filii oraz podmiotów powiązanych, obecnych oraz przyszłych.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub w części, a także między innymi - przy czym lista ta nie
jest wyczerpująca - jakiekolwiek kopiowanie, przedstawianie, modyfikacja, usuwanie, pobieranie
kopii, wprowadzanie zmian, prowadzenie dystrybucji, przekazywanie, tłumaczenie,
rozpowszechnianie, sprzedaż, wynajem, dekompilacja treści i usług Witryny internetowej przy
wykorzystaniu dowolnych metod bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy KUHN SA jest
absolutnie zabronione i może stanowić przypadek wykroczenia dotyczącego fałszerstwa w
rozumieniu przepisów artykułu L335-2 i następnych oraz L713-2 i następnych Kodeksu własności
intelektualnej.

Artykuł 8: Treści Witryny internetowej
8.1 Linki hipertekstowe
Biorąc pod uwagę, że firma KUHN SA nie sprawuje żadnej kontroli w odniesieniu do zewnętrznych
linków hipertekstowych zamieszczanych na jej Witrynie internetowej, nie ponosi ona w żadnym
wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść witryn internetowych osób trzecich, dostępnych za
pośrednictwem tych linków.
8.2. Modyfikacja treści
Informacje, dokumenty i inne treści publikowane na Witrynie internetowej pochodzą ze źródeł
uważanych za wiarygodne. Niemniej jednak, firma KUHN SA nie może w żaden sposób
zagwarantować ich niezawodności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, jeżeli treści te
będą nieprawidłowe.
Firma KUHN SA zastrzega sobie prawo skorygowania - po otrzymaniu odpowiednich informacji jakichkolwiek nieprawidłowości technicznych, typograficznych lub innego rodzaju, dotyczących
tychże informacji i/lub dokumentów.
Treści publikowane na Witrynie internetowej mogą być modyfikowane i aktualizowane w dowolnej
chwili, a Użytkownik / Internauta wyraża na to zgodę.
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8.3. Wykorzystywanie i publikacja treści
Za wykorzystywanie jakichkolwiek informacji dostępnych na Witrynie internetowej odpowiedzialność
ponosi wyłącznie Użytkownik, który zdaje sobie sprawę z możliwych konsekwencji, a firma KUHN SA
nie ponosi w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności i nie może stanowić przedmiotu
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Firma KUHN SA nie ponosi w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju
szkody, które mogłyby wynikać z interpretacji lub wykorzystywania informacji oraz innych treści
publikowanych na jej Witrynie internetowej.
Ponadto, Użytkownik akceptuje specyficzne cechy i ograniczenia dotyczące korzystania z sieci
Internet oraz uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek danych,
które publikuje, przesyła lub kopiuje w sieci Internet.
Użytkownik oświadcza niniejszym, że firma KUHN SA nie ponosi w żadnym wypadku jakiejkolwiek
odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkiego rodzaju zagrożeń dotyczących korzystania z sieci
Internet, ani jakichkolwiek konsekwencji, które mogą z niego wynika dla Internauty/Użytkownika lub
dowolnej osoby trzeciej.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność w odniesieniu do wszystkich treści, które zamieszcza
w sieci Internet. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w sieci jakichkolwiek treści
mogących stanowić szkodę dla interesów osób trzecich oraz dysponuje wszystkimi prawami i
zezwoleniami niezbędnymi w celu przesłania danych treści za pośrednictwem Witryny internetowej.
Użytkownik zapewni ochronę firmy KUHN SA przed konsekwencjami jakichkolwiek roszczeń, które
mogą dotyczyć praw do treści przekazywanych przez niego za pośrednictwem Witryny internetowej i
zostać przedstawione przez jakiekolwiek osoby trzecie powołujące się na naruszenie jakichkolwiek
praw. W związku z powyższym, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty firmy KUHN SA
odszkodowania za wszelkie szkody, które mogłaby ona ponieść, wraz z należnymi odsetkami oraz
wszystkimi poniesionymi przez nią kosztami.
Treści Użytkownika mogą zostać w dowolnej chwili i z jakiejkolwiek przyczyny usunięte lub
zmodyfikowane przez firmę KUHN SA bez żadnego uzasadnienia lub jakiegokolwiek wcześniejszego
zawiadomienia.

ARTYKUŁ 9: Dane osobowe
Pozyskiwane podczas użytkowania Witryny internetowej dane osobowe są przetwarzane przez firmę
KUHN SA i wykorzystywane przez nią wyłącznie w następujących celach: Przeprowadzenie rejestracji,
prowadzenie i kontrola Konta Użytkownika oraz udostępnianie przekazywanych informacji
Odsprzedawcom, przeprowadzanie operacji marketingowych i reklamowych, przesyłanie informacji
handlowych, opracowywanie danych statystycznych, udostępnianie zindywidualizowanych usług na
Witrynie internetowej, optymalizacja nawigacji, zarządzanie wnioskami dotyczącymi dostępu,
modyfikacji, sprzeciwu oraz innych praw określonych postanowieniami Ustawy dotyczącej
Informatyki i Swobód Obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 roku, z modyfikacjami wprowadzonymi w
roku 2004 i 2016.
Prowadzenie przetwarzania danych osobowych Internautów został zgłoszony do francuskiej Krajowej
Komisji Informatyki i Swobód Obywatelskich (CNIL) pod numerem 2088171.
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Wymienione poniżej dane osobowe muszą zostać przekazane w celu zatwierdzenia rejestracji i są
określone jako takie podczas ich pozyskiwania:
- Nazwisko
- Imię
- E-mail
- Hasło
- Nazwa firmy
- Adres firmy
Pozyskane dane osobowe są przechowywane przez firmę KUHN SA przez okres nieprzekraczający
czasu niezbędnego dla zarządzania relacjami handlowymi z Użytkownikiem, poza obowiązkami
dotyczącymi archiwizacji danych, określonymi obowiązującymi przepisami.
Dane osobowe wykorzystywane w celach komunikacyjnych lub reklamowych mogą być
przechowywane:
- w przypadku Użytkowników/ Internautów, którzy są już klientami firmy KUHN SA: przez trzy
(3) lata licząc od rozpoczęcia relacji handlowych
- w przypadku Użytkowników/ Internautów, którzy nie są klientami firmy KUHN SA: przez trzy
(3) lata licząc od daty ich pozyskania przez KUHN SA lub ostatniego kontaktu ze strony
Użytkownika/ Internauty.
Po upływie tego okresu, firma KUHN SA może ponownie nawiązać kontakt z daną osobą, aby
sprawdzić, czy zamierza ona nadal otrzymywać informacje o charakterze marketingowym lub
reklamowym.
Pod warunkiem uzyskania zgody Internauty, która może być wymagana postanowieniami przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, firma KUHN SA może przekazywać niektóre dane osobowe
Użytkownika/ Internauty następującym odbiorcom: Odsprzedawcy i inne podmioty gospodarcze
należące do Grupy KUHN.
Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy dotyczącej Informatyki i Swobód Obywatelskich z dnia
6 stycznia 1978 roku, z modyfikacjami wprowadzonymi w roku 2004 i 2016, Internauta dysponuje
prawem dostępu i modyfikacji swoich danych osobowych, wydania zaleceń dotyczących
postępowania z nimi po jego śmierci, a także - w przypadku osób niepełnoletnich w chwili pozyskania
danych - usunięcia ich danych osobowych. Z uzasadnionych powodów, Internauta może również
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.
Internauta może wykonać swoje prawa, przesyłając firmie KUHN SA odpowiedni wniosek wraz z
kopią swojego dowodu tożsamości za pośrednictwem rubryki „Kontakt z naszą firmą” na stronie
głównej Witryny internetowej lub pocztą zwykłą na adres KUHN SA – Service marketing, 4 Impasse
des Fabriques 67700 SAVERNE (Francja).
Internauta jest niniejszym informowany, że firma KUHN SA może wykorzystywać pliki cookie w celu
opracowywania statystyk dotyczących liczby odwiedzin na jej witrynie, zapewnienia optymalnej
nawigacji oraz umożliwienia logowania. Internauta może w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec
wykorzystywania plików cookie w każdym z powyższych celów, przesyłając firmie KUHN SA
odpowiedni wniosek wraz z kopią swojego dowodu tożsamości za pośrednictwem rubryki „Kontakt z
naszą firmą” lub pocztą zwykłą na adres KUHN SA – Service marketing, 4 Impasse des Fabriques
67700 SAVERNE (Francja).
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ARTYKUŁ 10: Odpowiedzialność
10.1 Odpowiedzialność firmy KUHN SA
Firma KUHN SA oferuje Użytkownikowi możliwość sprawdzenia dostępności części zamiennych u
Odsprzedawców wybranych przez Użytkownika. Informacje te mają charakter wyłącznie
informacyjny, a firma KUHN SA nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik może
utworzyć koszyk części zamiennych i przesłać go do wybranego odsprzedawcy. Koszyk ten nie
stanowi zamówienia składanego firmie KUHN SA. Jego uwzględnienie przez Odsprzedawcę zależy
wyłącznie od tego ostatniego, a firma KUHN SA nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności i
nie jest stroną jakichkolwiek ewentualnych negocjacji lub relacji handlowych pomiędzy
Użytkownikiem a Odsprzedawcą.
W związku z powyższym, firma KUHN SA nie interweniuje w żaden sposób w razie jakichkolwiek
ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikiem a Odsprzedawcą.
Ponadto, firma KUHN SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie,
które mogłyby wynikać z braku wykonania postanowień niniejszych Ogólnych Warunków
Użytkowania.
W ujęciu bardziej ogólnym, firma KUHN SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w następujących
przypadkach:
- nieprawidłowe funkcjonowanie lub brak dostępności Witryny internetowej,
- utrata Danych identyfikacyjnych lub uzurpacja tożsamości Użytkownika przez osobę trzecią,
- szkody wynikające z wykorzystania Witryny internetowej przez Użytkownika w sposób
niezgodny z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.
- rozwiązanie Konta Użytkownika w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych Ogólnych
Warunków Użytkowania.
- szkody pośrednie, wynikające z wykorzystywania usług dostępnych na Witrynie internetowej
- nieprawidłowość treści Witryny internetowej
Powyższa lista nie jest wyczerpująca.
Firma KUHN SA zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom
bezpieczeństwa i poufności danych osobowych Użytkowników/ Internautów.
10.2 Odpowiedzialność Użytkownika
Internauta/ Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków
Użytkowania i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek wykorzystywanie Witryny internetowej lub
usług, które są na niej dostępne w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszych Ogólnych
Warunków Użytkowania.
Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia poufności swojego hasła. Jakiekolwiek przekazanie
swojego hasła w dowolnej postaci jest zabronione.
Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jego Danych
identyfikacyjnych.

ARTYKUŁ 11: Modyfikacje Ogólnych Warunków Użytkowania
Firma KUHN SA zastrzega sobie prawo zmodyfikowania każdej z klauzul zamieszczonych w niniejszych
Ogólnych Warunkach Użytkowania.
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Najnowsza wersja tego dokumentu będzie zawsze dostępna w rubryce „Ogólne Warunki
Użytkowania” w dolnej części strony Witryny internetowej.
Użytkownik może również otrzymać egzemplarz niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania - w
tym celu wystarczy przesłać odpowiedni wniosek na piśmie do firmy KUHN SA na adres wymieniony
w artykule 13 niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.
W razie modyfikacji niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, po pierwszym następnym
zalogowaniu się Użytkownika na jego Koncie Użytkownika zostanie on poproszony o ponowne
przeczytanie i wyrażenie zgody na Ogólne Warunki Użytkowania, aby móc nadal uzyskiwać dostęp
i/lub korzystać z usług Witryny internetowej, wymienionych w artykule 4 Ogólnych Warunków
Użytkowania.

ARTYKUŁ 12: Okres obowiązywania
Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 5.2 Ogólnych Warunków Użytkowania, niniejsze Ogólne
Warunki Użytkowania obowiązują Internautę i firmę KUHN SA przez cały okres wykorzystywania
Witryny internetowej, przy czym postanowienia artykułu 7 Prawa własności intelektualnej będą
obowiązywać dalej po upływie tego okresu.

ARTYKUŁ 13: Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z Witryny internetowej, Internauta lub
Użytkownik może skontaktować się z firmą KUHN SA za pośrednictwem rubryki „Kontakt z naszą
firmą” na stronie głównej Witryny internetowej lub pocztą zwykłą na adres KUHN SA – Service
marketing, 4 Impasse des Fabriques 67700 SAVERNE (Francja).

ARTYKUŁ 14: Prawo właściwe i kompetencje sądów
Niniejsza umowa podlega ustawodawstwu francuskiemu.
W przypadku, jeśli jakiekolwiek spory pomiędzy stronami nie zostaną rozwiązane w sposób
polubowny, do ich rozstrzygania będą uprawnione wyłącznie sądy miasta SAVERNE, chyba że
obowiązujące przepisy zawierają postanowienia bardziej korzystne dla Użytkownika.
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