Informacje Prawne
Spółka Mine Safety Appliances (MSA)
Prosimy o uważne zapoznanie się niniejszym Regulaminem przed skorzystaniem
z niniejszej Strony Internetowej. Państwa dostęp do strony i znajdujących się na
niej materiałów oraz ich wykorzystanie są uzależnione od Waszej akceptacji tego
regulaminu i dostosowania się do niego. W przypadku braku akceptacji
regulaminu, powinniście Państwo natychmiast opuścić Stronę i zaprzestać
dalszego wykorzystywania materiałów uzyskanych na Stronie.
1. Prawa Autorskie i Wykorzystanie Zawartości Strony.
Prawa autorskie i inne prawa do materiałów znajdujących się na tej Stronie
należą do MSA i/lub jej spółek zależnych na świecie. Macie Państwo prawo
przeglądać, pobierać i odtwarzać materiały z tej strony wyłącznie do swoich
celów wewnętrznych, pod warunkiem, iż 1) zostaną zachowane wszelkie uwagi
zamieszczone w oryginalnych materiałach, 2) będziecie Państwo wykorzystywać
obrazy tylko wraz z otaczającym je tekstem odnoszącym się do tych obrazów, a
także 3) umieścicie w materiale następująca formułę:
© MSA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia MSA nie wolno dalej publikować
materiałów znajdujących się na tej Stronie, ani wykorzystywać ich w celach
komercyjnych.
Nie wolno Państwu udostępniać żadnej części tej Strony jako części innej strony,
czy to w formie hiperlinków czy w inny sposób. Niniejsza Strona i jej zawartość
nie mogą być wykorzystywane do budowania żadnej bazy danych, ani nie mogą
być przechowywane (w całości ani w części) w bazach danych z dostępem dla
Państwa czy osób trzecich, nie mogą też być wykorzystywane w celach
dystrybucji baz danych zawierających całą lub część Strony lub jej zawartości.
2. Inne Warunki i Uwagi, Jakie Mogą Mieć Zastosowanie.
Do transakcji biznesowych lub wszelkich promocji prowadzonych przez MSA
poprzez niniejszą Stronę stosuje się dodatkowy regulamin. Każde udogodnienie
służące przekazywaniu wiadomości i komunikacji oferowane w ramach Strony
jest objęte dodatkowym regulaminem. Żadna z informacji przedstawionych na tej
Stronie z Informacjami Prawnymi nie ma na celu modyfikacji czy zmiany
aktualnej umowy pomiędzy Państwem, a MSA.
Pomimo, iż niniejszy regulamin korzystania ze strony ma w zamierzeniu odnosić
się do całej zawartości zamieszczonej na msanet.com, niniejsza Strona może

zawierać inne uwagi do tyczące własności i warunki korzystania z niej, których
należy również przestrzegać ponieważ dotyczą one poszczególnych części tej
Strony, dla których zostały stworzone. Pewne części niniejszej Strony są
adresowane do odbiorców w konkretnych krajach, co zaznaczono poprzez
odniesienia do konkretnych krajów w nagłówkach na Stronie (przykładowo, „MSA
Stany Zjednoczone," „MSA Wielka Brytania," czy „MSA Rejony Nordyckie").
Regulamin korzystania ze Strony może różnić się dla stron przeznaczonych dla
konkretnych krajów, a dostęp do niego można uzyskać ze Strony MSA dla
danego, konkretnego kraju. MSA może odwołać lub modyfikować każde z praw
określonych na niniejszej stronie z Informacjami Prawnymi w każdym momencie
poprzez aktualizację strony.
3. Inne Prawa Własności Intelektualnej.
Proszę zauważyć, iż każdy produkt, proces czy technologia opisane w
materiałach znajdujących się na niniejszej Stronie może podlegać innym prawom
własności intelektualnej zarezerwowanym przez MSA, na które poniżej nie
udziela się licencji. MSA, logo MSA i większość innych nazw marek na tej stronie
to światowe znaki handlowe lub zarejestrowane znaki towarowe MSA. Znaki
handlowe innych osób są identyfikowane poprzez pierwsze wielkie litery nazwy
tam, gdzie tylko jest to możliwe, a MSA uznaje ich prawa.
4. Zrzeczenie się Odpowiedzialności.
INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
ZOSTAŁY DOSTARCZONE PAŃSTWU W TAKIM STANIE W JAKIM SIĘ
ZNAJDOWAŁY, WYŁĄCZNIE DO CELÓW PAŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
UŻYTKU, BEZ ŻADNYCH DEKLARACJI CZY GWARANCJI ICH
POPRAWNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI, ANI ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI, W
TYM, DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CZY BRAKU NARUSZEŃ. W
ŻADNYM RAZIE, MSA NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ PRZED INNYMI OSOBAMI
ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE , SPECJALNE LUB
WYNIKOWE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM STRONY LUB POLEGANIEM
NA WSZELKICH INFORMACJACH CZY MATERIAŁACH ZDOBYTYCH ZA JEJ
POŚREDNICTWEM, LUB NA WSZELKICH INNYCH HIPERLINKACH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ
DANYCH, NAWET JEŚLI MSA OTRZYMA WYRAŹNĄ INFORMACJĘ O
MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W NAJPEŁNIEJSZYM,
PRAWNIE DOSTĘPNYM ZAKRESIE. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE
POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI I DEKLARACJI
DOROZUMIANYCH, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA NIE STOSUJĄ SIĘ W
TAKICH PRZYPADKACH.

Materiały zawarte na niniejszej Stronie Internetowej mogą zawierać niezgodności
techniczne lub błędy typograficzne. Informacje znajdujące się tutaj będą
zmieniane, aktualizowane i usuwane bez uprzedzenia. MSA może wprowadzać
poprawki i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisanych w niniejszym
materiale w każdym momencie. MSA nie gwarantuje, iż Strona ta będzie działać
bez zakłóceń czy błędów, ani, że błędy zostaną naprawione. MSA nie
gwarantuje, że Strona jest kompatybilna z Państwa sprzętem komputerowym,
ani, że jej serwer jest wolny od błędów czy wirusów, robaków czy “Koni
Trojańskich”. MSA nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione
przez Państwa w wyniku takich destruktywnych właściwości.

