Wyłączenie odpowiedzialności prawnej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) wraz z podmiotami współpracującymi,
dokłada najwyższej staranności, by utrzymać wysoką jakość i aktualność informacji
prezentowanych w portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji
przedstawionych w serwisie oraz na zlinkowanych z portalem stronach internetowych ponosi
sam Użytkownik. MPiT ani jego podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i
omyłki w tych informacjach ani za szkody, straty i wydatki poniesione w związku z
funkcjonowaniem niniejszego portalu lub jego wykorzystaniem.
Treści zawarte na stronach portalu internetowego służą jedynie celom informacyjnym i MPiT
nie odpowiada za umieszczone w portalu internetowym oferty firm trzecich. Z tytułu treści
zapytań ofertowych, ofert, prezentacji przedsiębiorstw i innych informacji o charakterze
handlowym nie powstają żadne zobowiązania po stronie MPiT ani podmiotów
współpracujących.
MPiT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i wiarygodność zlinkowanych z portalem
stron internetowych ani nie autoryzuje zawartej tam treści. MPiT nie gwarantuje, że
zlinkowane strony internetowe są aktywne przez cały czas ani nie prowadzi kontroli ich
dostępności.

Warunki i zasady korzystania z Portalu Promocji Eksportu
Prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków i zasad zanim rozpoczniecie Państwo
korzystanie z niniejszego portalu. Decydując się na korzystanie zgadzacie się Państwo być
związanymi przez poniższe warunki i zasady. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na warunki i
zasady opisane niżej prosimy o niekorzystanie z treści i usług oferowanych przez portal.
Niniejsze strony zawierają informacje, w których warunki, zasady i opisy pojawiające się mogą
ulec zmianie w każdym czasie bez podania przyczyn. Uważa się, że Użytkownik korzystający ze
stron portalu jest z nimi zaznajomiony i akceptuje je.

1. Ochrona własności intelektualnej
Zawartość portalu, za wyjątkiem zawartości zlinkowanych stron internetowych, oraz jego
projekt graficzny, włączając w to także treść informacji publikowanych na stronach portalu, a
także zawartość wiadomości e-mail wysyłanych do Użytkowników stanowi prawo autorskie
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, o ile nie wskazano inaczej. Użytkownik nie może
wykorzystywać, powielać ani zezwalać innym na korzystanie lub powielanie znaków
towarowych Ministerstwa (takich jak logo i nazwa, prezentowanych na stronach portalu), do
żadnych celów bez pisemnego upoważnienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Wszystkie inne użyte na Portalu Promocji Eksportu nazwy, znaki firmowe, graficzne i logo są
prawną własnością ich właścicieli i użyto ich jedynie w celach informacyjnych.
Oprogramowanie portalu internetowego jest prawnie zastrzeżone i nie może być
wykorzystywane do celów innych niż wyrażone w niniejszych warunkach. W szczególności
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2. Korzystanie z treści portalu
Wszelkie prawa do całej zawartości portalu internetowego, za wyjątkiem zawartości
zlinkowanych stron internetowych, dostępne na licencji Treści publikowane w portalu
dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike
3.0.

3. Kwestia płatności
Korzystanie z produktów i usług Portalu jest nieodpłatne. Niektóre produkty i usługi
udostępniane przez portal są dostępne jedynie dla zarejestrowanych i zweryfikowanych
Użytkowników. Rejestracja w systemie jest bezpłatna. MPiT zastrzega sobie prawo do zmiany
tych warunków w przyszłości.

4. Ograniczenia dostępu
MPiT zastrzega sobie prawo do wykluczenia, zawieszenia, zablokowania możliwości dostępu,
lub odmowy zarejestrowania nowego Użytkownika z określonego powodu lub bez takiego
powodu oraz bez uprzedniego ostrzeżenia Użytkownika.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zastrzega sobie prawo, na uzasadniony wniosek
innych użytkowników portalu do zawieszenia publikacji treści wprowadzonych przez
użytkowników w momencie kiedy treści te naruszają ograniczenia prawa do informacji
publicznej określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych
tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do zawieszenia obowiązuje również do treści lub
zdjęcia naruszających prywatność osoby fizycznej, tajemnicę przedsiębiorcy lub godzące w
dobre obyczaje.
MPiT zastrzega sobie również prawo do nie zamieszczenia lub wycofania oferty
przedsiębiorstwa z określonego powodu lub bez takiego powodu oraz bez uprzedniego
ostrzeżenia Użytkownika.

5. Zmiana zawartości
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w części lub całości portalu bez uprzedzenia.

6. Rejestracja, hasła dostępowe i odpowiedzialności
Niektóre obszary zawartości i usługi portalu udostępnione zostały jedynie zarejestrowanym
Użytkownikom. Użytkownicy ci są zobowiązani do zachowania poufności przy korzystaniu z
dostępu i otrzymanej nazwy Użytkownika i hasła. Należy bezzwłocznie poinformować
Redakcję w przypadku utraty hasła, przechwycenia nazwy Użytkownika i hasła oraz
nieuprawnionego wykorzystania ich w portalu. W celu sprawdzenia, czy Użytkownik postępuje
zgodnie z niniejszymi warunkami, MPiT zastrzega sobie prawo do monitorowania i
zapisywania działań wykonywanych na stronach portalu przez Użytkowników. Każde konto

posiada nazwę Użytkownika oraz hasło dostępowe. Do korzystania z konta jest uprawniony
jeden i tylko jeden wyznaczony Użytkownik. Użytkownik nie może przekazywać osobom
trzecim nazwy ani hasła dla swojego konta. MPiT zastrzega sobie prawo do ograniczania
dostępu do portalu Użytkownikom, którzy nie będą dotrzymywali powyższych zasad.

7. Ochrona prywatności
Informacja o danych osobowych oraz danych przedsiębiorstwa przekazywana do Portalu
będzie traktowana zgodnie z Polityką prywatności.

8. Wyłączenie odpowiedzialności prawnej
Zasady regulujące odpowiedzialność MPiT zawarte są w Wyłączeniu odpowiedzialności.

9. Przekazywanie informacji
Wszelkie wysłane przez Państwa informacje pomagające Państwa zidentyfikować, traktowane
będą przez MPiT i podmioty współpracujące zgodnie z polityką prywatności. Z wyjątkiem
informacji osobistych mogących posłużyć do Państwa identyfikacji, żadne inne informacje
przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu nie będą traktowane jako
informacje poufne i podlegające ochronie własności.
Ponadto nie należy przekazywać za pośrednictwem Portalu żadnych materiałów niezgodnych
z prawem, stanowiących groźbę, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych,
pornograficznych lub profanujących, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować
lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo kryminalne lub naruszenie prawa.

10. Dodatkowe informacje
Pytania odnośnie warunków i zasad korzystania z portalu prosimy kierować poprzez formularz
kontaktowy.

