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Wprowadzenie

Niniejsze Warunki Korzystania regulują korzystanie ze strony internetowej firmy Zetly OÜ 

oraz jej zawartości (zwanej łącznie “Stroną”). 

Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przedstawione 

warunki korzystania i politykę ochrony danych oraz na zawieranie z nami transakcji drogą 

elektroniczną. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy nie korzystać z naszej strony 

internetowej. Korzystając, wysyłając, odbierając, kupując lub sprzedając nasz token,  

akceptują Państwo warunki użytkowania, jak również ryzyko związane z handlem, 

inwestowaniem i posiadaniem cyfrowych tokenów użytkowych oraz innych krypto- 

walut. Zetly OÜ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko związane z korzystaniem 

z Tokena ZET, w tym za wszelkie inwestycje, transakcje, pozycje, pożyczki lub posiadanie 

tokenów użytkowych.

Inwestycje w tokeny użytkowe wiążą się z ryzykiem, porównywalnym do inwestycji  

na giełdach papierów wartościowych. Wszystkie transakcje i inwestycje dokonywane są  

na własne ryzyko każdego użytkownika.
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1. Korzystanie niekomercyjne

Niniejsza Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

2.  Oświadczenie o prywatności 

2.1.  Państwa korzystanie z niniejszej Strony oznacza wyrażenie zgody na naszą Politykę 

Ochrony Danych, z którą mogą się Państwo zapoznać w dowolnym momencie, klikając  

na link “Polityka Ochrony Danych” na Stronie.

2.2.  Dane osobowe, które Państwo nam przekazują, oraz wszelkie informacje o Państwa 

korzystaniu ze Strony, które otrzymujemy, podlegają naszej Polityce Ochrony Danych. 

3. Zmiany Strony

Mamy prawo zaprzestać lub zmienić jakąkolwiek treść, usługę, funkcję lub cechę Strony  

w dowolnym momencie, za uprzednim powiadomieniem lub bez.

4.  Prawidłowe korzystanie ze Strony

Niniejsza Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Mogą 

Państwo korzystać ze Strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem i w sposób zgodny  

z prawem. Niniejszym zobowiązują się Państwo, że nie będą:

a. korzystać ze Strony w sposób, który narusza obowiązujące prawo lub przepisy

b. kopiować, wykorzystywać, ujawniać lub rozpowszechniać jakichkolwiek informacji uzy-

skanych ze Strony, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem osób trzecich, bez 

naszej zgody

c. wykorzystywać, ujawniać ani rozpowszechniać danych uzyskanych z naruszeniem  

niniejszych Warunków

d. naruszać w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej innych osób



warunki korzystania

5

e. naruszać naszej własności intelektualnej lub innych praw, w tym, bez ograniczeń 

I) kopiowania lub rozpowszechniania naszych materiałów

II) kopiowania lub rozpowszechniania naszej technologii, chyba że jest ona udostępnia-

na na zasadach licencji open source

III) używania sformułowania „Zetly Launchpad” lub naszych logotypów w jakiejkolwiek 

nazwie firmy, e-mailu lub adresie URL, bez naszej zgody

f. sugerować lub twierdzić, że są Państwo powiązani lub wspierani przez Token ZET oraz 

Zetly Launchpad bez naszej wyraźnej zgody 

g. wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, handlować, sprzedawać/odsprzedawać  

dostęp do Strony lub powiązanych danych 

h. działać w sposób niezgodny z prawem lub nieprofesjonalny w odniesieniu do naszych 

Usług, w tym być nieuczciwym, obraźliwym lub dyskryminującym 

i. publikować niedokładnych, zniesławiających, obscenicznych, szokujących, nienawist-

nych, zawierających groźby lub w inny sposób nieodpowiednich treści wyrażających 

osobiste żale lub spory 

j. nękać, nadużywać lub szkodzić innym użytkownikom

k. wysyłać lub zamieszczać jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych  

reklam, “wiadomości-śmieci”, “spamu”, “łańcuszków”, “piramid finansowych” lub innych 

form nagabywania nieautoryzowanych przez nas 

l. ujawniać informacji, na których ujawnienie nie uzyskano zgody, takich jak poufne infor-

macje innych osób 

m. zamieszczać treści zawierające wirusy komputerowe, błędy lub inne szkodliwe kody 

n. opracowywać, wspierać lub używać oprogramowania, urządzeń, skryptów, robotów lub 

innych środków lub procesów (w tym crawlerów, wtyczek do przeglądarek i dodatków, 

lub innej technologii lub pracy ręcznej) w celu przeglądania Strony lub w inny sposób 

kopiowania danych ze Strony 

o. omijać lub obchodzić jakichkolwiek kontroli dostępu lub ograniczeń w korzystaniu  

ze Strony 

p. monitorować dostępności, wydajności lub funkcjonalności Strony w celach konkuren-

cyjnych 
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5.   Prawa własności

5.1.  Zetly OÜ i jego dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa do własności intelektualnej 

zamieszczonej na Stronie. Informacje, dane, białe księgi i inne materiały dotyczące konkret-

nej sprzedaży tokenów, w tym znaki towarowe, loga, nazwy marek są własnością intelektu-

alną ich właścicieli.

5.2.  Bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody nie mogą Państwo reprodukować, przedruko-

wywać, publikować ani w inny sposób wykorzystywać naszych treści lub technologii znaj-

dujących się na Stronie. To samo dotyczy treści i technologii dostarczanych przez naszych 

dostawców.

6.  Wprowadzanie zmian do Warunków Korzystania

Warunki Korzystania mogą zostać przez nas zmienione w dowolnym momencie. Z najbardziej 

aktualną wersją Warunków Korzystania można zapoznać się, klikając link „Warunki 

Korzystania” na Stronie. Jeśli po wprowadzeniu przez nas zmian w Warunkach Korzystania 

ze Strony nadal będą Państwo z niej korzystać, oznaczać to będzie akceptację nowych 

warunków. Są Państwo odpowiedzialni za okresowe sprawdzanie tych warunków pod kątem 

wszelkich zmian.

7.   Oświadczenie o dostawie elektronicznej i zgoda

Wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie przez nas powiadomień i innych informacji 

dotyczących sprzedaży tokenów lub Strony drogą elektroniczną, w tym na podany przez 

Państwa adres e-mail.

q. angażować się w “framing”, “mirroring” lub w inny sposób symulować wygląd lub  

funkcję Strony

r. obchodzić jakiekolwiek funkcje bezpieczeństwa Strony.   
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8.   Dostarczane Treści

8.1.  Możemy zezwolić Państwu na dostarczanie treści dla Strony lub jej funkcji, które mogą 

być dostępne i przeglądane przez innych. Zobowiązują się Państwo nie umieszczać żadnych 

treści, które naruszają niniejsze Warunki Korzystania lub obowiązujące prawo. Treści naru-

szające obowiązujące przepisy mogą zostać usunięte.

8.2. W przypadku zamieszczenia jakichkolwiek treści w przestrzeni publicznej Stro-

ny, przyznają nam Państwo bezterminowe prawo do udzielania sublicencji i licencji  

na używanie, kopiowanie, wyświetlanie, wykonywanie, rozpowszechnianie, modyfikowa-

nie, dostosowywanie, usuwanie, wykorzystywanie i promowanie tych treści w dowolny 

sposób i na dowolnym nośniku komercyjnym lub niekomercyjnym oraz w dowolnej formie  

bez opłat.

9.   Brak Obowiązku Nadzorowania

Wyrażają Państwo zgodę na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści dostarczane 

przez strony trzecie. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wszelkich treści z dowolnego 

powodu w dowolnym momencie.

10.  Witryny stron trzecich i reklamodawcy

Na Stronie mogą znajdować się linki do stron internetowych osób trzecich oraz treści  

i informacji należących do osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści 

ani inne materiały osób trzecich lub znajdujące się na stronach osób trzecich. Nie ponosimy 

również odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje lub kontakty między użytkownikiem  

a osobami trzecimi lub reklamodawcami. Zgadzają się Państwo, że nie jesteśmy odpowiedzialni 

za jakiekolwiek roszczenia lub straty wynikające ze stron osób trzecich lub reklamodawców.
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11.   Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Niniejsza Strona oraz jej zawartość jest udostępniana w formie widocznej na naszej stronie 

internetowej. My i nasi dostawcy nie udzielamy żadnych wyraźnych gwarancji ani zapewnień 

dotyczących tej Strony. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, my i nasi dostawcy 

wyłączamy dorozumiane gwarancje, w tym wszelkie gwarancje, że strona, jej zawartość  

i informacje są lub będą handlowe, o zadowalającej jakości, dokładne, terminowe, nadające 

się do określonego celu lub potrzeby, lub nienaruszające praw autorskich.

12.   Ograniczenie Odpowiedzialności

Zabrania się dochodzenia roszczeń o odszkodowanie pieniężne wynikające z niniejszej 

Strony lub jej zawartości. My i nasi dostawcy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek 

bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne lub przykładowe szkody, nawet 

jeśli wiedzieliśmy lub powinniśmy byli wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód.

13. Odszkodowanie

Zgadzają się Państwo bronić, zabezpieczać i chronić nas, naszych właścicieli, pracowników, 

wykonawców, urzędników, dyrektorów i agentów przed wszelkimi zobowiązaniami, 

roszczeniami i wydatkami, w tym kosztami obsługi prawnej, które wynikają z Państwa 

korzystania lub niewłaściwego korzystania ze Strony.

14. Wybór prawa i miejsce rozstrzygania sporów

14.1. Zgadzają się Państwo, że prawo w Estonii będzie regulować niniejsze warunki ko-

rzystania, ich przedmiot, korzystanie przez Państwa ze Strony oraz wszelkie roszcze-

nia lub spory, które mogą być kierowane przeciwko nam, bez względu na jego kolizję  

z przepisami prawa.

14.2. Wyrażają Państwo zgodę, aby wszelkie spory lub roszczenia, jakie mogą Pań-

stwo kierować przeciwko nam, były rozstrzygane przez sąd znajdujący się w Estonii.  
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Wyrażając zgodę na niniejsze warunki korzystania, zobowiązują się Państwo do:  

1. Zrzeczenia się roszczeń, które mogłyby zostać wniesione przeciwko nam w oparciu  

o prawo innych jurysdykcji, w tym prawo Państwa kraju.

2. Nieodwołalnego wyrażenia zgody na wyłączną jurysdykcję sądów z siedzibą w Rzeczy-

pospolitej Polskiej w odniesieniu do wszelkich sporów lub roszczeń, jakie mogą zostać 

zgłoszone w stosunku do nas.

15. Klauzula salwatoryjna i Integracja

Niniejsze Warunki Korzystania z Witryny oraz wszelkie warunki uzupełniające, Polityka 

Ochrony Danych zamieszczona na Stronie stanowią całość umowy pomiędzy Państwem  

a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy pisemne lub ustne. Jeśli jakakolwiek część 

Warunków Korzystania zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie 

interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem w celu jak najwierniejszego 

odzwierciedlenia pierwotnych intencji stron, a pozostałe części zachowają pełną moc 

i skuteczność.

16. Przydzielenie

16.1. Możemy przekazywać, cedować, sublicencjonować lub zastawić niniejszą umowę  

i Stronę, w całości lub w części, na rzecz dowolnej osoby fizycznej lub prawnej.

16.2. Zabrania się cedowania, udzielania sublicencji lub przekazywania w jakikolwiek inny 

sposób jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

17. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Państwa korzystania ze Strony w przypadku 

naruszenia przez Państwa Warunków Korzystania lub z innego powodu wedle naszego 

uznania.
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Zastrzeżenie

Zakup tokenów ZET podlega obowiązującym przepisom i regulacjom i nie jest dozwolony 

w niektórych jurysdykcjach objętych ograniczeniami. Potencjalni nabywcy przed podjęciem 

konkretnych decyzji są zobowiązani do uzyskania odpowiedniej porady również w zakresie 

obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w ich krajach ojczystych i miejscach 

zamieszkania. Nie kwalifikujesz się i nie powinieneś kupować tokena ZET, jeśli jesteś 

obywatelem lub rezydentem (podatkowym lub innym) jakiegokolwiek kraju, stanu lub 

terytorium, w którym zakup tokena ZET może być zabroniony.

18. Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich

Jeśli uznają Państwo, że Państwa praca została skopiowana i jest dostępna na Stronie  

w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie nam 

zawiadomienia o rzekomym naruszeniu praw autorskich, które musi zawierać następujące 

elementy:

a. fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela (lub osoby upoważnionej do działania  

w imieniu właściciela) praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone

b. szczegółową identyfikację każdego dzieła chronionego prawem autorskim, które zosta-

ło rzekomo naruszone

c. opis iejsca, w którym znajduje się materiał, co do którego istnieje podejrzenie, że został 

naruszony (prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje i podanie adresu URL, 

który pomoże nam zlokalizować zgłaszany materiał)

d. informacje kontaktowe osoby składającej zgłoszenie, takie jak pełne imię i nazwisko, 

adres, numer telefonu i adres e-mail  

e. oświadczenie, że osoba składająca zgłoszenie jest w dobrej wierze przekonana, że wy-

korzystanie dzieła (dzieł) w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez 

właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo

f. oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne, oraz pod groźbą kary  

za krzywoprzysięstwo, że osoba zgłaszająca naruszenie jest upoważniona do działania 

w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.
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