
 

Warunki korzystania z Serwisu Klienta UTA 
 

1. Preambuła  

Niniejsze Warunki uzupełniają w swojej aktualnej wersji Ogólne Warunki Handlowe UNION 

TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) i określają zasady dostępu i korzystania z Serwisu 

Klienta UTA oraz zawartych tam treści.  

 

2. Zakres zastosowania/obowiązywania                                                                                   

Klienci UTA mogą się zarejestrować w Serwisie Klienta na stronie internetowej 

www.uta.com. Po pozytywnym zakończeniu rejestracji dane internetowego dostępu 

(online) do Serwisu Klienta są przesyłane na podany adres poczty elektronicznej. Klient 

zobowiązuje się do podania przy rejestracji swoich prawidłowych i kompletnych danych 

oraz do ich skorygowania w przypadku wystąpienia zmian. Z momentem rejestracji Klient 

akceptuje postanowienia niniejszych Warunków. Powyższe dotyczy także wszystkich innych 

użytkowników, którym administrator klienta samodzielnie przyzna uprawnienia dostępu do 

konta klienta.  

3. Korzystanie z Serwisu Klienta UTA i gwarancje                                                              

Korzystanie z Serwisu Klienta UTA odbywa się na własne ryzyko użytkownika. UTA nie ponosi 

odpowiedzialności za stałą dostępność strony internetowej ani zawartych na niej treści. 

Czasowy brak dostępu do strony internetowej może wystąpić w szczególności w 

przypadku dokonywania modyfikacji lub zmian, a także podjęcia środków 

zapobiegających lub eliminujących powstanie błędów lub zakłóceń w funkcjonowaniu. 

UTA nie ponosi odpowiedzialności za – udostępniane lub oferowane przy pomocy linków – 

treści ani usługi podmiotów trzecich. UTA wyłącznie umożliwia do nich dostęp. W stosunku 

do UTA nie istnieją żadne prawa ani obowiązki wynikające z transakcji (czynności) 

dokonywanych z podmiotami trzecimi.  

4. Odpowiedzialność i odszkodowanie                                                                                         

UTA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani 

jakość udostępnionych informacji. Wszelkie roszczenia wobec UTA, które dotyczą 

odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, wynikające z wykorzystania lub 

niewykorzystania przedstawionych informacji bądź wykorzystania informacji błędnych lub 

niekompletnych, są zasadniczo wykluczone, o ile nie zostanie wykazana wina umyślna lub 

rażące niedbalstwo ze strony UTA. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. UTA 

jest uprawniona do dokonywania – w dowolnym momencie i bez wcześniejszego 

powiadomienia – częściowej lub całościowej zmiany, uzupełnienia lub usunięcia treści 

niniejszych Warunków. Korzystając z Serwisu Klienta UTA, klient wyraża zgodę na takie 

zmiany. W przypadku korzystania z usług podmiotów trzecich, UTA nie ponosi 

odpowiedzialności za ich dostępność (zarówno pod względem jakościowym jak i 

ilościowym).  

5. Prawa autorskie, znaki towarowe i prawa do używania                                            

UTA dokłada starań, aby w stosunku do wszystkich publikacji przestrzegać praw autorskich 

do wykorzystywanych zdjęć, grafik, logo i tekstów. Wszystkie znaki firmowe i towarowe 

wymienione w Serwisie Klienta UTA lub objęte ochroną praw podmiotów trzecich 



 

podlegają bez ograniczeń aktualnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony 

znaków oraz ochrony własności zarejestrowanych właścicieli. Prawa autorskie do utworów 

stworzonych przez UTA przysługują wyłącznie UTA. Rozpowszechnianie lub wykorzystywanie 

zdjęć, grafik, logo lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych 

bez uzyskania wyraźnej zgody UTA jest niedozwolone. W wyniku rejestracji w Serwisie 

Klienta UTA, klient UTA uzyskuje zwykłe, nieprzenoszalne i niewyłączne prawo do 

korzystania z usług oraz treści oferowanych i zawartych w Serwisie Klienta UTA. UTA nie 

udziela klientowi żadnych innych praw ani licencji do takich treści.  

 
6. Ochrona danych osobowych  

UTA jest zobowiązana do przetwarzania wszelkich danych osobowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Klient UTA 

wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika 

(podanych przy rejestracji oraz koniecznych do korzystania z Serwisu Klienta UTA) na 

potrzeby obsługi procesu użytkowania oraz do celów statystycznych UTA. 

 

 


