Warunki użytkowania strony internetowej
Na tej stronie są wymienione warunki, na których możesz korzystać z danej strony internetowej.
Korzystając ze strony internetowej, potwierdzasz, iż akceptujesz Warunki użytkowania i wyrażasz zgodę
na ich przestrzeganie. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, prosimy o powstrzymanie się od korzystania
ze strony internetowej.
INFORMACJA O NAS
www.skyway.capital jest stroną internetową będącą własnością i zarządzaną przez spółkę FIRST SKYWAY
INVEST GROUP LIMITED (dalej - "My", "Nas", "Nasza"). Spółka została zarejestrowana zgodnie z
przepisami prawa Anglii i Walii pod numerem 9320759, adres siedziby: Gable House 239, Regents Park
Road Finchley, London, United Kingdom, N3 3LF.
DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ
Dostęp do strony internetowej jest udzielony tymczasowo, zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub
zmiany dostępu do świadczonych usług na stronie internetowej, bez uprzedniego powiadomienia. Nie
ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów strona internetowa będzie niedostępna w
dowolnym czasie i na dowolny okres. Od czasu do czasu możemy zawieszać dostęp do niektórych części
lub całości strony internetowej. Jesteś odpowiedzialny/-a za podjęcie wszelkich czynności niezbędnych
do uzyskania dostępu do strony internetowej. Ponadto jesteś odpowiedzialny/-a za zapewnienie, aby
wszystkie osoby uzyskujące dostęp do strony internetowej za pośrednictwem Twojego połączenia
internetowego, były świadome Warunków użytkowania i akceptowały je.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Jesteśmy właścicielami lub licencjobiorcami wszystkich praw własności intelektualnej na stronie
internetowej oraz materiałów publikowanych na stronie. Te materiały są chronione prawami autorskimi
oraz umowami międzynarodowymi. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Zabronione jest drukowanie kopii
lub pobieranie jakichkolwiek wyciągów z jakiejkolwiek sekcji strony internetowej bez uprzedniego
uzyskania naszej zgody. Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część strony
internetowej z naruszeniem Warunków użytkowania, będzie to skutkować natychmiastową utratą
prawa do korzystania ze strony internetowej oraz obowiązkiem zwrotu lub zniszczenia wszystkich kopii
materiałów, które zostały przez Ciebie zrobione. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczane
przez osoby trzecie na stronie internetowej (w tym treści publikowane przez inwestobiorców i
inwestorów), w tym treści nieprzyzwoite, "brudne" filmy, zdjęcia i opinie. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek
treści naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, prosimy o wysłanie listu na poniższy adres e-mail
do rozpatrzenia przez kierownictwo z podaniem następujących informacji: (i) dowód posiadania
własności; (ii) wskazanie dokładnej lokalizacji treści oraz wszelkich ich kopii naruszających Twoje prawa.
Rozpatrzymy Twoje zawiadomienie i podejmiemy wszelkie kroki, aby usunąć takie treści, tam gdzie to
stosowne. Adres do wysyłania zawiadomień zgodnie z niniejszym punktem: FIRST SKYWAY INVEST
GROUP LIMITED, Gable House 239, Regents Park Road Finchley, London, United Kingdom, N3 3LF.
ZAUFANIE DO PUBLIKOWANYCH INFORMACJI
Komentarze i inne materiały zamieszczone na stronie internetowej nie mogą być postrzegane jako
narzędzie do udzielenia porad. Nie ponosimy odpowiedzialności za zaufanie, którym takie materiały
obdarzysz Ty lub każda inna osoba, którą o nich poinformowałeś/-łaś.

REGULARNE ZMIANY STRONY INTERNETOWEJ
Staramy się regularnie aktualizować stronę internetową, dlatego jej zawartość może ulec zmianie w
dowolnym czasie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do strony internetowej lub
usunąć ją na czas nieokreślony. Dowolne informacje zamieszczone na stronie internetowej mogą być
nieaktualne w danej chwili, a my nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania takich informacji.
NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Materiały zamieszczone na stronie internetowej dostarczamy bez zapewniania żadnych gwarancji,
warunków lub zapewnień świadczących o ich dokładności. W najszerszym dozwolonym przez prawo
zakresie, my, inni członkowie naszej grupy firm oraz osoby trzecie z nami powiązane, niniejszym
wyraźnie wykluczamy:
• Wszystkie warunki, gwarancje i inne jakiekolwiek podobne temu formy, które mogą być przewidziane
przez prawo, prawo precedensowe lub prawo słuszności.
• Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody
poniesione przez każdego użytkownika powstałe na skutek korzystania, niemożności korzystania lub
będące rezultatem korzystania ze strony internetowej i wszelkich innych stron internetowych
powiązanych ze stroną, czy też z materiałów zamieszczonych na niej, w tym bez ograniczenia, wszelką
odpowiedzialność za:
Utratę dochodów lub przychodów;
Utratę biznesu;
Utratę zysków lub kontaktów;
Utratę spodziewanych oszczędności;
Utratę danych;
Utratę reputacji;
Utratę czasu pracy;
oraz za jakiekolwiek inne straty lub szkody różnego rodzaju w jakikolwiek sposób spowodowane czynem
niedozwolonym (w tym niedbalstwem), naruszeniem umowy lub innym czynem, nawet jeśli to mogłoby
być przewidziane. To nie zwalnia nas z odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenia ciała, które mogą
nastąpić na skutek zaniedbania z naszej strony, naszą odpowiedzialność za oszustwo lub świadome
wprowadzenie w błąd, ani żadną inną odpowiedzialność, która może być wyłączona lub ograniczona
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
INFORMACJE O TOBIE I TWOICH WIZYTACH NA STRONIE INTERNETOWEJ
Przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając ze strony
internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie udostępnione przez Ciebie
dane są poprawne.
WIRUSY, ATAKI HAKERSKIE I INNE PRZESTĘPSTWA

Zabronione jest, korzystając ze strony internetowej, świadome wprowadzanie oprogramowania
złośliwego, w tym wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych informacji, szkodliwych lub
pogarszających wydajność technologiczną (nazwane razem - "wirusy"). Zakazane jest podejmowanie
prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do strony internetowej, serwera, na którym jest
przechowywana nasza strona, lub dowolnego serwera www, komputera, baz danych powiązanych ze
stroną internetową. Zakazane są ataki hakerskie na stronę internetową, zmuszające system do odmowy
obsługi. Naruszając ten warunek, możesz popełnić przestępstwo. Zawiadomimy o każdym tego rodzaju
naruszeniu odpowiednie organy ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im
Twoją tożsamość. Popełnienie takiego naruszenia będzie skutkować natychmiastową utratą prawa do
korzystania ze strony internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
poniesione w wyniku ataku zmuszającego system do odmowy obsługi lub wirusów, które mogą zarazić
Twoje urządzenia komputerowe, programy komputerowe, bazę danych lub inną własność materialną na
skutek użytkowania przez Ciebie strony internetowej lub pobierania jakichkolwiek materiałów
zamieszczonych na stronie, a także na dowolnej stronie internetowej z nią powiązanej.
LINKOWANIE STRONY INTERNETOWEJ I SELEKCJA INFORMACJI
Zabronione jest podawanie linku do naszej strony internetowej bez uprzedniego uzyskania naszej zgody
pisemnej. Zakazane jest dokonanie selekcji informacji zawartych na stronie internetowej i ponowne
publikowanie takich treści, zarówno ręcznie ani automatycznie, bez uprzedniego uzyskania zgody
pisemnej spółki FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED. Zakazane jest tworzenie innej strony
internetowej w oparciu o naszą stronę i wykorzystanie jakichkolwiek informacji z niej pochodzących bez
uprzedniego uzyskania naszej zgody pisemnej. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na
linkowanie strony internetowej, selekcję i publikowanie informacji na innej stronie internetowej bez
uprzedzenia. Jeśli zamierzasz wykorzystać materiały zamieszczone na stronie internetowej, ale nie
wymienione powyżej, prosimy o przesłanie Twojej prośby na adres e-mail support@skyway.capital.
LINKI NA STRONIE INTERNETOWEJ
Zawarte na stronie internetowej linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, są
umieszczane tylko w celach informacyjnych i dla Twojej wygody. Nie mamy żadnej kontroli nad
zawartością tych stron lub zasobów oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za poniesienie
jakichkolwiek strat lub szkód, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.
JURYSDYKCJA I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
Sądy angielskie będą miały niewyłączną jurysdykcję w zakresie rozpatrywania wszelkich roszczeń
wynikających z tytułu odwiedzenia strony internetowej lub stron z nią powiązanych, ale zastrzegamy
sobie prawo do wszczęcia spraw przeciwko Tobie na skutek naruszenia przez Ciebie niniejszych
Warunków użytkowania w kraju Twojego zamieszkania lub w innym odpowiednim kraju. Niniejsze
Warunki użytkowania podlegają prawu angielskiemu.
ZMIANY
W dowolnym czasie możemy dokonać modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania, wprowadzając
niezbędne zmiany na istniejącej stronie. Prosimy od czasu do czasu odwiedzać daną stronę internetową
w celu zapoznania się z jakimikolwiek wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ one Cię
obowiązują.
TWOJE PYTANIA

Jeśli masz jakieś pytania na temat materiałów opublikowanych na naszej stronie internetowej, prosimy o
kontakt z nami support@skyway.capital. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Korzystanie z materiałów pochodzących ze strony internetowej grupy firm SkyWay w przestrzeni
internetowej jest dozwolone tylko pod warunkiem obowiązkowego umieszczenia linku do źródła
publikacji: http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-pl.pdf
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