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Warunki rejestracji i dostępu do Biblioteki multimediów Amoena oraz jej użytkowania 

 

Licencja  

Niniejsze warunki stanowią wiążącą umowę między użytkownikiem niniejszego serwisu WWW 

(„Licencjobiorca”) a Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, Kapellenweg 36, 83064 

Raubling, Niemcy („Licencjodawca”) dotyczącą wykorzystywania materiałów zamieszczonych 

w niniejszym serwisie oraz marki Amoena (tj. wszystkich elementów identyfikacji wizualnej 

Amoena zawartych w dokumencie Amoena Brand Style Guidelines, w tym logo i innej grafiki). 

Licencjobiorca powinien zapoznać się z umową, nim pobierze z serwisu jakiekolwiek pliki. 

Korzystając z Biblioteki multimediów Amoena, Licencjobiorca zgadza się przestrzegać 

poniższych warunków. 

 

Uprawnienia do użytkowania 

Do użytkowania marki Amoena uprawnione są osoby powiązane z marką Amoena. 

 

Licencjobiorca spełnia to kryterium, jeśli: 

• prowadzi konto u Licencjodawcy lub w jego oddziałach i nie ma zaległości; 

• zawarł z Licencjodawcą umowę dystrybucyjną; 

• współpracuje z Licencjodawcą jako podwykonawca w zakresie kontaktów z mediami, 

projektowania graficznego itp. 

 

Decyzja, czy Licencjobiorca spełnia powyższe kryterium, należy do Licencjodawcy. 

 

Warunki użytkowania 

Pobierając jakiekolwiek pliki z niniejszego serwisu, także dotyczące marki Amoena, 

Licencjobiorca oświadcza, że będzie stosować się do poniższych warunków. Brak akceptacji 

poniższych warunków oznacza rezygnację z wykorzystywania marki Amoena i/lub innych 

materiałów zamieszczonych na stronach serwisu. Wyrażając zgodę na przestrzeganie poniższych 

warunków, Licencjobiorca otrzymuje niewyłączne, bezpłatne, niezbywalne prawo do 

wykorzystywania przez ograniczony czas marki Amoena i pozostałej zawartości biblioteki 

zasobów Amoena na potrzeby marketingu i reklamy swojej firmy (organizacji) oraz budowania 
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pozytywnego wizerunku swojej firmy (organizacji) i marki Amoena („dozwolony cel”). 

Wykorzystywanie marki Amoena musi odpowiadać poniższym warunkom. Licencjodawca 

zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach w dowolnej chwili. 

Zmiany będą obowiązywały z chwilą poinformowania o nich w serwisie. Korzystanie z 

zawartości serwisu i wirtualnej biblioteki zasobów oraz marki Amoena po ukazaniu się 

informacji o wprowadzonych zmianach oznacza zgodę Licencjobiorcy na przestrzeganie nowych 

warunków umowy. 

 

Licencjodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań wobec Licencjobiorców 

nieprzestrzegających poniższych warunków. Licencjodawca nie gwarantuje, że wykorzystanie 

marki Amoena oraz wirtualnej biblioteki zasobów przyniesie Licencjobiorcy wymierne korzyści.  

 

Własność intelektualna i jej wykorzystanie 

Zawarte na stronach niniejszego serwisu przedmioty podlegające ochronie zgodnie z prawem 

własności intelektualnej (w tym logo marki Amoena, teksty, grafiki, inne znaki firmowe, 

piktogramy, nagrania audio i wideo oraz oprogramowanie) stanowią własność Licencjodawcy 

lub – jeśli tak wskazano w opisie materiału – Licencjodawca ma prawo do udzielenia sublicencji 

w ich zakresie. 

 

O ile nie zaznaczono tego wyraźnie w poniższych warunkach (zob. sekcja Warunki 

wykorzystywania marki Amoena), Licencjobiorca bez pisemnej zgody Licencjodawcy nie może: 

 

• modyfikować zasobów, reprodukować ich, przechowywać (w tym pobierać na dysk), 

dystrybuować, drukować, prezentować, publikować lub tworzyć materiałów 

stanowiących pochodną z jakiejkolwiek części niniejszego serwisu; 

• czerpać korzyści finansowych z informacji, produktów lub usług uzyskanych z 

jakiejkolwiek części niniejszego serwisu. 

 

Licencjobiorca zgadza się przestrzegać ograniczeń wynikających z prawa autorskiego i zapisów 

uwzględnionych w plikach graficznych lub tekstowych, które chce pobrać albo wydrukować. 
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Jeśli strona trzecia skieruje do Licencjodawcy jakiekolwiek wnioski o odszkodowanie, koszty i 

wydatki z powodu naruszenia przepisów prawa przez Licencjobiorcę, Licencjobiorca 

zobowiązany jest niezwłocznie zwolnić Licencjodawcę ze wszelkich roszczeń finansowych, 

które niesie ze sobą wniosek strony trzeciej, w tym opłaty z tytułu uzasadnionych kosztów 

obrony prawnej, i zapewnić Licencjodawcy niezbędną pomoc podczas postępowania sądowego. 

 

Warunki wykorzystywania marki Amoena 

1. Wszystkie materiały udostępnione na stronach niniejszego serwisu stanowią własność 

Licencjodawcy lub jego partnerów i nie mogą być sprzedawane osobom trzecim. 

2. Licencjodawca udostępnia markę Amoena jednorazowo bez prawa wyłączności. 

3. Wszystkie wymagania dotyczące użytkowania muszą być spełnione, również te zawarte 

w dokumencie Amoena Brand Style Guidelines, z którym należy zapoznać się przed 

rozpoczęciem wykorzystywania zasobów niniejszego serwisu. Jakiekolwiek niewłaściwe 

użytkowanie marki Amoena oznacza naruszenie praw własności intelektualnej Amoena. 

4. Udostępnione materiały mogą być wykorzystane wyłącznie w dozwolonym celu.  

5. Wszystkie zdjęcia mają datę ważności publikacji. Licencjobiorca musi zaakceptować 

warunki licencji dotyczące każdego pobrania tego typu pliku. Licencjobiorca, który 

będzie posługiwał się zdjęciami po dacie wygaśnięcia ich publikacji, zobowiązany jest 

niezwłocznie zwolnić Licencjodawcę ze wszelkich roszczeń finansowych, które niesie ze 

sobą wniosek strony trzeciej, w tym opłaty z tytułu uzasadnionych kosztów obrony 

prawnej, i zapewnić Licencjodawcy niezbędną pomoc podczas postępowania sądowego.  

6. Licencjobiorca nie może wykorzystywać marki Amoena w sposób, który będzie 

przedstawiał ją w negatywnym świetle albo negatywnie wpływał na Licencjodawcę. W 

przypadku niewłaściwego użytkowania marki Licencjodawca ma prawo obciążyć 

Licencjobiorcę karą umowną. 

7. Jeśli Licencjodawca stwierdzi, że Licencjobiorca wykorzystuje markę Amoena w sposób 

uwłaczający Licencjodawcy lub dla niego szkodliwy albo negatywnie wpływający na 

wizerunek Licencjodawcy, Licencjodawca może zażądać niezwłocznego zaprzestania 

wykorzystywania marki Amoena lub innych zasobów i/lub odebrać Licencjobiorcy 

prawo do wykorzystywania marki Amoena lub innych materiałów. Rozwiązanie umowy 

nie upoważnia Licencjobiorcy do przedstawienia roszczeń z tego tytułu. 
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8. Bez wyraźnej zgody Licencjodawcy wykorzystanie marki Amoena w dozwolonym celu 

nie może w żaden sposób sugerować, że Licencjodawca ma wobec Licencjobiorcy 

jakiekolwiek zobowiązania natury organizacyjnej, finansowej lub marketingowej. 

9. Marka Amoena musi być wykorzystywana zgodnie z: 

a. wszelkimi stosownymi przepisami prawa, regulacjami, wytycznymi i 

orzeczeniami organów sądowych lub regulacyjnych; 

b. wszelkimi innymi prawami majątkowymi strony trzeciej; 

c. zamieszczonymi w serwisie wskazówkami prawnymi, niniejszymi warunkami 

oraz dokumentem Amoena Brand Style Guidelines. 

10. Licencjobiorca musi stosować się do każdego uzasadnionego polecenia Licencjodawcy, 

jeśli chodzi o wykorzystywanie marki Amoena. Licencjobiorca nabywa prawa do 

wykorzystywania marki Amoena wraz z zaznaczeniem okienka „Akceptuję” do czasu, 

aż:  

a.  straci prawa do wykorzystywania marki z powodów, które zdefiniowano w 

niniejszej umowie lub 

b.  umowa zostanie rozwiązana.  

 

Licencjodawca może w formie pisemnego powiadomienia natychmiast odebrać Licencjobiorcy 

prawo do wykorzystywania marki Amoena, jeśli: 

• Licencjobiorca naruszy warunki niniejszej umowy; 

• Licencjodawca uzna, że Licencjobiorca wykorzystuje markę Amoena w sposób 

uwłaczający Licencjodawcy lub dla niego szkodliwy albo negatywnie wpływający na 

wizerunek Licencjodawcy lub marki;  

• Licencjodawca uzna, że Licencjobiorca, wykorzystując markę Amoena, narusza lub 

potencjalnie narusza prawa trzeciej strony; 

• Licencjobiorca na tyle zmieni profil swojej działalności, że Licencjodawca uzna, iż nie 

jest już w wystarczający sposób powiązany z marką Amoena.  

 

Postanowienia końcowe 

Niniejsza umowa jest regulowana i interpretowana zgodnie z niemieckim prawem. 
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Miejscem wykonania i wyłącznej właściwości sądowej dla sporów wynikłych z tej umowy jest 

Monachium (Niemcy). 

Jakiekolwiek zmiany i modyfikacje dotyczące warunków niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej. Odnosi się to również do zmiany wymagania dotyczącego formy pisemnej. 

Gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okazały się lub stały się nieważne albo 

niemożliwe do wyegzekwowania, w całości lub w części, pozostałe postanowienia nadal będą 

obowiązywały. Strony powinny zastąpić nieważny zapis zapisem ważnym i egzekwowalnym, 

możliwie najbliższy celowi ekonomicznemu pierwotnie uzgodnionemu przez strony. Ta sama 

zasada odnosi się do luk w niniejszych warunkach. 

Ze strony „Pomoc” można pobrać kilka wersji językowych niniejszych warunków. 


