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Warunki 
użytkowania 

 
PPROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI I WARUNKAMI PRZED SKORZYSTANIEM Z 
NINIEJSZEJ STRONY 

 
Co zawierają niniejsze warunki? 

 
Poniższe warunki określają zasady korzystania z naszej strony www.tooletream.com (nasza 

strona). 

 
Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować  

 
Toolstream B.V. („Toolstream”) jest firmą zarejestrowaną w Holandii pod numerem 74196065 i 

ma siedzibę pod adresem De Keten 4, 5651 GJ Eindhoven w Holandii. Toolstream jest częścią 

grupy Silverline Limited Group, która składa się z różnych podmiotów prawnych. Niniejsze 

Warunki użytkowania zostały wydane w imieniu Toolstream, tak więc kiedy wspominamy „my”, 

„nas” lub „nasz”, mamy na myśli firmę Toolstream, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie 

Twoich danych. 

 

Aby skontaktować się z nami, prosimy o przesyłanie emalii na adres support@toolstream.com. 

 
Korzystając z naszej strony, akceptujecie Państwo warunki określone w niniejszych zasadach  

 
Korzystając z naszej strony, potwierdzają Państwo, że akceptują oraz zgadzają się z niniejszymi 

warunkami użytkowania oraz dokumentami, do których się odnoszą.  

Jeśli nie zgadzają się Państwo lub nie akceptują tych warunków, należy bezpośrednio opuścić 

naszą witrynę i nie wychodzić poza stronę główną witryny. Zalecamy wydrukowanie kopii 

niniejszych zasad i warunków, i zachowanie na przyszłość. 

Istnieją inne warunki, którym mogą Państwo podlegać  

 
Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które 

mają zastosowanie podczas korzystania z naszej strony: 

• Nasza Polityka Prywatności https://www.toolstream.com/files/privacy. Zobacz dokument. 

• Nasze Zasady dopuszczalnego  użytkowania https://www.toolstream.com/files/usage, 

określające dozwolone oraz zabronione sposoby wykorzystania naszej strony. Podczas 

korzystania z naszej strony muszą państwo przestrzegać niniejszych Zasad dopuszczalnego 

użytkowania. 

• Nasza Polityka plików cookie https://www.toolstream.com/files/cookies, określa 

informacje o plikach cookie na naszej stronie. 

Jeśli kupujesz towary na naszej stronie, nasze Warunki Handlowe 

https://www.toolstream.com/files/terms  będą miały zastosowanie do sprzedaży. 

http://www.toolstream.com/
mailto:support@toolstream.com
https://demo-www.toolstream.com/files/privacy
https://demo-www.toolstream.com/files/usage
https://demo-www.toolstream.com/files/cookies
https://www.toolstream.com/files/terms
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Możemy wprowadzać zmiany w niniejszych zasadach 

 
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych warunkach w każdym momencie. 

Nasze zaktualizowane warunki będą wyświetlane na naszej stronie internetowej. Za każdym 

razem, gdy będą Państwo chcieli skorzystać z naszej strony internetowej, Waszym obowiązkiem 

będzie sprawdzenie warunków oraz upewnienie się, że są Państwo w stanie zrozumieć 

obowiązujące w tym czasie warunki. 

[Niniesze warunki zostały ostatnio zaktualizowane w kwietniu 2022 r.  

 
Możemy dokonać zmian na naszej witrynie 

 
Od czasu do czasu możemy dokonać aktualizacji lub zmiany na naszej stronie internetowej, aby 

odzwierciedlić zmiany naszych produktów, potrzeby użytkowników oraz nasze priorytety 

biznesowe. 

 

Możemy zawiesić lub wycofać naszą witrynę 

 
Nasza strona udostępniana jest bezpłatnie. 

Nie możemy zagwarantować, że nasza strona, lub jakakolwiek jej zawartość, będzie zawsze lub 

nieprzerwanie dostępna. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całej strony lub 

dowolnej jej części z przyczyn biznesowych i operacyjnych. Postaramy się poinformować Państwa 

z odpowiednim wyprzedzeniem o naszych decyzjach w tej kwestii.  

Jako użytkownicy, są państwo zobowiązani zadbać o to, aby osoby uzyskujące dostęp do naszej 

witryny, a korzystające z Państwa połączenia internetowego,  są świadome warunków 

użytkowania oraz innych obowiązujących warunków, oraz że się do nich dostosują.  

 

Musisz przechowywać dane swojego konta w bezpiecznym miejscu  

 
Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub 

jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie 

informacje jako poufne. Nie możesz ich ujawniać żadnej stronie trzeciej.  

Mamy prawo do zablokowania dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, 

wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej 

uzasadnionej opinii nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków 

użytkowania. 

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż Ty zna Twój kod identyfikacyjny użytkownika lub 

hasło, musisz niezwłocznie skontaktować się z nami. 

 

W jaki sposób mogą Państwo korzystać z materiałów na naszej stronie 

 
Nasi licencjodawcy i my jesteśmy wyłącznie uprawnieni do powielania, publikowania, 

wykorzystywania i tworzenia dzieł pochodnych naszej strony internetowej oraz materiałów na niej 

publikowanych. Możesz korzystać ze strony internetowej i materiałów na niej opublikowanych 
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tylko wtedy, gdy i w zakresie, w jakim udzieliliśmy Ci poniższej licencji.  

Dozwolone jest wydrukowanie jednej kopii i pobranie fragmentów dowolnej strony/stron do 

użytku osobistego, a także odsyłanie innych członków organizacji użytkownika do  umieszczonych 

na stronie materiałów. 

 

Niedozwolone jest jakiekolwiek modyfikowanie papierowych czy też cyfrowych kopii materiałów 

przez Państwa wydrukowanych czy pobranych ze strony, nie wolno również wykorzystywać 

ilustracji, zdjęć, materiałów wideo, nagrań audio czy tez elementów graficznych wziętych z 

towarzyszących materiałów tekstowych. 

Należy zawsze wymieniać nas (oraz innych rozpoznanych dostawców materiałów) jako autorów 

materiałów zawartych na stronie. 

Twoje użycie jest ściśle ograniczone do wykorzystania online i drukowania, które bezpośrednio 

wspiera sprzedaż naszych produktów Twoim klientom. Nie możesz w żaden inny (komercyjny) 

sposób korzystać z treści na naszej stronie.  

Jeżeli drukują, kopiują lub pobierają Państwo materiały z naszej strony w  sposób naruszający 

niniejsze warunki użytkowania, prawo do korzystania ze strony zostanie natychmiast cofnięte i 

będą Państwo zmuszeni, według własnego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie 

pobranych materiałów. 

 

Nie należy polegać na informacjach zawartych na naszej stronie 

 
Treści na naszej stronie udostępniane są wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Ich celem 

nie jest pełnić roli doradztwa technicznego, finansowego, prawnego lub innego typu doradztwa, 

na którym powinni się Państwo opierać. Należy skorzystać z porady specjalisty przed podjęciem 

lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie zawartości naszej strony 

internetowej. 

Mimo podejmowania przez nas wszelkich starań mających na celu aktualizację informacji na 

naszej stronie internetowej, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji lub rękojmi, wyraźnych 

lub dorozumianych, że zawartość naszej strony jest dokładna, kompletna lub aktualna.  

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe, do których udostępniamy linki 

 
Tam, gdzie nasza strona zawiera łącza do innych stron oraz zasobów udostępnianych przez strony 

trzecie, łącza te udostępniane są wyłącznie dla Państwa informacji oraz wygody. Wyświetlanie 

łączy nie powinno być interpretowane, jako zatwierdzenie lub zaaprobowanie przez nas stron, 

informacji produktów lub usług, z jakich mogą państwo skorzystać, do których prowadzą owe 

łącza. 

Nie mamy żadnej kontroli nad witrynami stron trzecich oraz nie ponosimy odpowiedzialności 

prawnej za treści, materiały lub informacji na nich zawarte. Korzystanie z witryn stron trzecich 

może podlegać zasadom i warunkom użytkowania wspomnianej strony trzec iej. 

 

Nie zatwierdzamy treści generowanych przez użytkowników 
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Niniejsza strona może zawierać informacja oraz materiały przesłane przez innych użytkowników 

strony, w tym tablic ogłoszeń. Informacje te oraz materiały nie podlegają przez nas weryfikacji lub 

zatwierdzeniu. Opinie wyrażane przez innych użytkowników na naszej stronie nie odzwierciedlają 

naszych poglądów ani wartości. 

Jeżeli chcieliby Państwo złożyć skargę odnośnie informacji lub materiałów wprowadzonych przez 

innych użytkowników, prosimy o skontaktowanie się z nami. 

 

Kiedy ponosimy odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika  
 

Niezależnie od tego, czy są Państwo konsumentem, czy użytkownikiem biznesowym : 

• Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec 

Państwa tam, gdzie byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć 

lub obrażenia spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych 

pracowników, agentów lub podwykonawców, oraz z powodu oszustwa lub podania 

fałszywych informacji. 

• Różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do 

odpowiedzialności powstałej w wyniku dostarczenia Państwu jakichkolwiek produktów, które 

zostaną określone w naszych Warunkach dostawy https://www.toolstream.com/files/terms .  

Jeżeli są Państwo użytkownikiem biznesowym: 

• Wykluczamy wszelkie domniemane wszystkie warunki, gwarancje, oświadczenia oraz inne 

warunki, które mogą dotyczyć naszej strony internetowej lub jakiejkolwiek treści na niej 

zamieszczonej. 

• Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu jakiejkolwiek straty lub szkody, 

niezależnie czy w postaci umownej czy deliktowej (włączając w to zaniechanie), naruszenie 

obowiązków ustawowych, ani w inny sposób, nawet tych możliwych do przewidzenia, 

wynikających z lub związanych z: 

• użytkowania lub niemożności użytkowania przez użytkownika naszej strony; lub 

• użytkowania lub polegania na treściach wyświetlanych na naszej stronie internetowej.  

• W szczególności, nie odpowiadamy za: 

• utratę zysków, spadek sprzedaży, straty w działalności, utratę dochodów;  

• przerwę w działalności; 

• utratę spodziewanych oszczędności; 

• utratę możliwości biznesowych, wartości lub reputacji firmy; lub 

• jakąkolwiek inną pośrednią, wynikową stratę lub szkodę.  

Jeżeli są Państwo konsumentem: 

• Prosimy pamiętać, że udostępniamy naszą stronę internetową wyłącznie do użytku 

https://www.toolstream.com/files/terms
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domowego i prywatnego. Zgadzają się Państwo nie wykorzystywać strony w celach 

komercyjnych lub biznesowych oraz nie ponosimy wobec państwa odpowiedzialności za 

jakąkolwiek utratę zysków, działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości 

biznesowych. 

 

W jaki sposób możemy wykorzystać Państwa dane osobowe 

 
Będziemy używać Państwa danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności 

https://www.toolstream.com/files/privacy. 
 

Zasady dotyczące umieszczania treści na naszej stronie 

 
Korzystanie z funkcji umożliwiających zamieszczanie materiałów na naszej stronie, lub kontakt z 

innymi użytkownikami wymaga przestrzegania standardów zawartości określonych w Zasadach 

dopuszczalnego użytkowania https://www.toolstream.com/files/usage. 

 

Użytkownik poświadcza, że treści, które zamieszcza, zgodne są z tymi standardami i zobowiązuje 

się wynagrodzić wszelkie straty wynikłe z ewentualnego naruszenia tej gwarancji. Oznacza to, że 

będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia 

gwarancji. 

Treści zamieszczane na stronie nie są uważane za poufne, ani objęte prawem autorskim. 

Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa własności do tych treści, jednak zobowiązuje się 

udzielić nam oraz innym użytkownikom naszej strony licencji na korzystanie, przechowywanie i 

kopiowanie treści oraz udostępniania stronom trzecim. Prawa, których użytkownik nam udziela 

opisane są w rozdziale Prawa, jakie dają nam Państwo odnośnie użytkowania zamieszczonych 

przez was treści. 

Możemy również ujawnić tożsamość użytkownika dowolnym stronom trzecim, które twierdzą, że 

materiały zamieszczone przez niego na stronie stanowią naruszenie przysługujących im praw 

własności intelektualnej lub godzą w ich prawo do prywatności.  

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnego materiału lub wpisu, jeżeli stwierdzimy, że nie 

spełnia on standardów określonych przez Zasady dopuszczalnego użytkowania 

https://www.toolstream.com/files/usage. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych treści użytkownika.  

 
Prawa, jakie dają nam Państwo odnośnie użytkowania zamieszczonych przez was treści 

 

• Wgrywając, publikując, treści na naszej stronie, użytkownik udziela nam stałego, ważnego na 

całym świecie, niewyłącznego, zwolnionego z tantiem i w pełni przenośnego prawa do użycia, 

dystrybucji, reprodukcji, adaptacji oraz publikacji tych materiałów związanych z usługami 

świadczonymi przez naszą stronę internetową w różnych mediach. Ta licencja obejmuje nasze 

prawo do wyświetlania nazwy, pod którą przesłałeś lub opublikowałeś treści.  

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy, nie wolno ich wprowadzać  
 

https://demo-www.toolstream.com/files/privacy
https://demo-www.toolstream.com/files/usage
https://demo-www.toolstream.com/files/usage
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Nie możemy zagwarantować, że nasza strona będzie wolna od wirusów czy innego szkodliwego 
oprogramowania. 

Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za konfigurację sprzętu komputerowego, 

programów komputerowych oraz platformy w celu uzyskania dostępu do naszej strony. 

Użytkownik jest zobowiązany do używania własnego oprogramowania antywirusowego.  

Niedozwolone jest niewłaściwe użycie naszej strony internetowej przez świadome rozsyłanie 

wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani innych materiałów, które mogą być 

szkodliwe lub niebezpieczne w znaczeniu technicznym. Nie należy podejmować prób uzyskania 

nieautoryzowanego dostępu do naszej strony internetowej, serwera, na którym strona się 

znajduje bądź innego serwera, komputera czy bazy danych powiązanych z naszą stroną. Nie wolno 

atakować naszej strony poprzez ataki typu denial-of service lub rozproszonych ataków typu 

denial-of service. Naruszając to postanowienie, możesz popełnić przestępstwo zgodnie z 

obowiązującym prawem. Wszystkie przypadki będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania, a 

w ramach współpracy z nimi ujawnimy tożsamość danego użytkownika. W wypadku naruszenia 

wymienionych zasad, dostęp użytkownika do strony internetowej zostanie natychmiast 

zablokowany. 

 

Zamieszczanie łączy do strony 

 

Umieszczanie łączy do naszej strony głównej jest dopuszczalne pod warunkiem, że odbywa się w 
sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodzi reputacji naszej firmy i nie ma na celu jej 
wykorzystania. Jednak (głębokie) linki do innych części naszej witryny nie są dozwolone. Kiedy 

łączysz się z naszą stroną główną, powinieneś od czasu do czasu sprawdzać, czy odpowiednia strona 
internetowa lub obraz są nadal dostępne za pośrednictwem hiperłącza, czy też hiperłącze jest 
uszkodzone lub martwe. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które możesz ponieść, 

ponieważ strona internetowa lub obraz nie są już dostępne lub w przypadku uszkodzonego lub 
martwego hiperłącza, niezależnie od przyczyny. 

Użytkownikowi nie wolno zamieszczać łączy w sposób sugerujący jakiekolwiek powiązania z firmą, 
zatwierdzenie lub poparcie z naszej strony, jeśli nie jest to zgodne z prawdą.  

Użytkownikowi nie wolno zamieszczać łączy do naszej strony na dowolnej stronie, która nie  jest 
własnością użytkownika. 

Nie wolno wyświetlać naszej strony w ramce umieszczonej na innej stronie ani tworzyć łączy do 
innych części strony niż strona główna. 

Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na umieszczanie łączy bez wcześniejszego 
zawiadomienia. Możesz linkować do naszej strony głównej tylko zgodnie z prawami licencyjnymi 

przewidzianymi w niniejszych warunkach. Jeśli tego nie zrobisz, Twoja licencja automatycznie 
wygaśnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające z tego szkody, które możesz 

ponieść. 

Strona internetowa, do której użytkownik zamieszcza łącza musi pozostawać w zgodności ze 
standardami zawartości określonymi w Zasadach dopuszczalnego użytkowania 

https://www.toolstream.com/files/usage. 

Jeżeli chcieliby Państwo zamieścić łącze do lub użyć treści na naszej stronie w sposób inny niż te 
wymienione powyżej, prosimy o kontakt z nami. 

https://demo-www.toolstream.com/files/usage


7 

 

 

 

Zasady dotyczące naszej usługi API 

 
Jeśli zarejestrujesz konto w naszej witrynie, zaoferujemy Ci opcję pobrania Informacji o produkcie i 
zdjęć produktów  (“Dane”) za pośrednictwem strumienia danych API. Aby uzyskać dostęp do 

interfejsu Data API, musisz poprosić o token dostępu do interfejsu API w sekcji usług danych 
(samoobsługa) na swoim koncie.  

 
Zastrzegamy sobie prawo do uchylenia Twojego tokena dostępu API bez powiadomienia. Możesz 
używać Danych wyłącznie zgodnie z prawami licencyjnymi przewidzianymi w niniejszych 

warunkach. Jeśli tego nie zrobisz, Twoja licencja automatycznie wygaśnie. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające z tego szkody, które możesz ponieść.  

 
Prawo którego kraju ma zastosowanie do wszelkich sporów? 

 
Jako konsument, należy zwrócić uwagę, że niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot oraz 

tworzenie podlegają prawu holenderskiemu. Ty i oboje zgadzamy się, że Sąd Okręgowy Oost-

Brabant będzie miał wyłączną jurysdykcję. Niniejsza klauzula nie pozbawia Cię żadnych roszczeń, 

które możesz przysługiwać na mocy obowiązującego prawa. 

Jeśli jesteś firmą, niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot oraz tworzenie (oraz wszelkie 

spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu holenderskiemu. Oboje zgadzamy się na 

wyłączną jurysdykcję Sądu Okręgowego Oost-Brabant. 


