INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA
STRONY INTERNETOWEJ
WWW.NAJLEPSZYKLIMATNASWIECIE.COM
1.
DANE
WŁAśCICIELA
INTERNETOWEJ.

INFORMACIÓN LEGAL RELATIVA A LA WEB
WWW.NAJLEPSZYKLIMATNASWIECIE.COM

STRONY 1. TITULARIDAD DE LA WEB.

www.najlepszyklimatnaswiecie.com
jest
oficjalną stroną internetową w celu promowania
kierunku turystycznego Wysp Kanaryjskich, która
należy i jest zarządzana przez PROMOTUR
TURISMO CANARIAS, S.A. (w dalszej części
zwaną PROMOTUR), spółki handlowej o kapitale
państwowym podlegającej pod Podwydział ds.
Turystyki Lokalnego Rządu Wysp Kanaryjskich, z
siedzibą spółki na calle Víctor Hugo, nº 60, kod
pocztowy 35006 Las Palmas de Gran Canaria i o
numerze NIP A-35845593, wpisanej do Rejestru
Handlowego w Las Palmas, do arkusza 141, tom
1758, strona GC-34913 (w dalszej części zwaną
stroną internetową).

www.najlepszyklimatnaswiecie.com es una web
oficial para la promoción del destino turístico Islas
Canarias, la cual es propiedad y está gestionada
por PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (en
adelante PROMOTUR), como sociedad mercantil
de capital público adscrita a la Viceconsejería de
Turismo del Gobierno de Canarias, con domicilio
social en la calle Víctor Hugo, nº 60, C.P. 35006
Las Palmas de Gran Canaria y con C.I.F. A35845593, inscrita en el Registro Mercantil de Las
Palmas, en el folio 141, tomo 1758, hoja GC-34913
(de ahora en adelante la web).

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA STRONY
INTERNETOWEJ
I
ZAKRESU
ODPOWIEDZIALNOŚCI: TREśĆ I DOSTĘP
2.1. Treść strony internetowej

2. LA WEB Y SUS LIMITACIONES
RESPONSABILIDAD:
CONTENIDOS
ACCESO.
2.1. Contenidos de la web.

Strona internetowa, służąca promocji regionu
turystycznego Wysp Kanaryjskich, zawiera treści
informacyjne, a także oferuje usługi zarówno
bezpłatne jak i odpłatne pełnione bezpośrednio
przez PROMOTUR, jej agencję a także inne
podmioty - osoby prawne lub fizyczne (dalej
zwane „osobami trzecimi”).

La web tiene contenidos para la promoción del
destino Islas Canarias, de naturaleza informativa o
de prestación de servicios, tanto gratuitos como
onerosos
prestados
directamente
por
PROMOTUR o por su agencia o por terceros
(personas jurídicas o físicas) (de ahora en adelante
terceros).

Korzystanie ze strony i jej treści oznacza pełną
zgodę użytkownika na wszystkie warunki ujęte w
niniejszej „Informacji prawnej”, zatem jeśli
użytkownik nie zgadza się na wymienione
warunki, powinien zrezygnować z korzystania z
serwisu.

La utilización de la web y sus contenidos supone la
aceptación plena por el usuario de todas las
condiciones contenidas en la presente Información
Legal, por lo que si el usuario no está de acuerdo
con el contenido de la misma deberá abstenerse
de hacer uso de la misma.

Zakres odpowiedzialności za treść
internetowej obejmuje:
2.1.1. Informacje
internetowej

zawarte

na

DE
Y

strony Las limitaciones de responsabilidad de los
contenidos de la web son:
stronie 2.1.1. Información contenida en la web.

Informacje o regonie turystycznym Wysp
Kanaryjskich
umieszczone
na
stronie
internetowej są udostępniane bezpośrednio
przez PROMOTUR (lub jej agencję) lub
pośrednio przez osoby trzecie.

La información del destino Islas Canarias
contenida en la web puede ser proporcionada
directa por PROMOTUR (o su agencia) o
indirectamente a través de terceros.
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Zawarte
na
stronie
internetowej
treści
udostępnione bezpośrednio przez PROMOTUR,
lub odpowiednio przez jej agencję, mają na celu
przekazywanie
obiektywnych
informacji
pochodzących z oficjalnych i/lub powszechnie
znanych źródeł oraz są owocem działań
reklamowo-marketingowych spółki PROMOTUR
lub jej agencji, podejmowanych w celu promocji
turystyki na Wyspach Kanaryjskich.

La información proporcionada directamente por
PROMOTUR, o por su agencia, en su caso, a
través de la web, trata de ser objetiva partiendo de
fuentes de información oficiales y/o de público
conocimiento, así como, fruto de creaciones
publicitarias y de marketing de PROMOTUR o su
agencia con la finalidad de promocionar el turismo
en las Islas Canarias.

PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za PROMOTUR no se hace responsable de ninguna
nieprawidłowości, nieścisłości lub niezgodność z inexactitud, imprecisión o falta de veracidad de las
prawdą wyżej wymienionych oryginalnych źródeł. fuentes de información de origen utilizadas para
esta finalidad.
PROMOTUR zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmian treści w
informacjach
zamieszczonych
na
stronie
internetowej, a także zawieszenia w każdej chwili
i bez wcześniejszego uprzedzenia dostępu do
strony.

PROMOTUR se reserva la facultad de efectuar, en
cualquier momento, modificaciones en la
información contenida en la web, así como, de
suspender su acceso en cualquier momento y sin
previo aviso.

PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za
treść informacji udostępnianych na stronie przez
osoby trzecie, nie nadzoruje, zatwierdza ani nie
traktuje
jako
własnych
informacji
zamieszczanych przez te osoby na stronie
internetowej.

PROMOTUR no se hace responsable de la
información de terceros ofrecida a través de la
web, ni controla previamente, ni aprueba, ni hace
propios la información de éstos recogidas en la
web.

Odpowiedzialność
za
ewentualne
efekty El uso que pueda hacerse de esta información por
wykorzystania wyżej wymienionych informacji los usuarios es de la exclusiva responsabilidad de
ponosi wyłącznie użytkownik.
quien lo realiza.
2.1.2. Usługi i produkty oferowane na stronie 2.1.2. Servicios y Productos de la web.
internetowej.
Wysokiej jakości usługi dostępne na stronie
internetowej są pełnione przez PROMOTUR, jej
agencję lub osoby trzecie i oferowane są
bezpłatnie,
z
zastrzeżeniem
niektórych
wybranych usług lub produktów umieszczanych
w specjalnych sekcjach dla tych usług
przeznaczonych,
o
których
charakterze
komercyjnym użytkownik jest odpowiednio
informowany.

La web puede prestar servicios bien gestionados
directamente por PROMOTUR, o por su agencia,
o por terceros, de naturaleza gratuita, sin perjuicio
de establecer precio a determinados servicios o
productos ofrecidos, de lo cual informará
oportunamente en las secciones destinadas a los
mismos.

PROMOTUR nie ponosi żadnej bezpośredniej lub
pośredniej odpowiedzialności za zgodność z
prawem,
wiarygodność,
użyteczność
lub
rzetelność usług i treści nie będących własnością
PROMOTUR, a także usług i treści nie
zarządzanych lub nadzorowanych bezpośrednio
przez PROMOTUR, nawet jeśli są one
udostępniane na jej stronie internetowej.

PROMOTUR no asume ningún tipo de
responsabilidad directa ni indirecta en relación con
la licitud, veracidad, utilidad, calidad o fiabilidad de
los servicios y su contenido que no sean propiedad
de PROMOTUR o no estén directamente
gestionados o controlados por PROMOTUR,
aunque estos puedan ser accesibles a través de la
web.
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Wszelkie
zobowiązania
umowne
lub
pozaumowne, powstałe w związku z powyższym
pomiędzy osobami trzecimi a użytkownikiem za
pośrednictwem strony internetowej, w tym udział
w konkursach, promocjach, transakcjach kupna i
sprzedaży produktów i usług, rozumie się jako
istniejące tylko i wyłącznie między użytkownikiem
a tymi osobami lub agencjami wykonującymi
usługi.

Cualquier relación contractual o extracontractual
que, en su caso, se formalice con las terceras
personas contactadas a través de la web, así
como, la participación en concursos, promociones,
compraventa de bienes o servicios que éstos
desarrollen, se entienden realizados única y
exclusivamente entre el usuario y los terceros,
incluyendo las agencias que lo realicen.

Użytkownik uznaje, że PROMOTUR nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
powstałe w wyniku prowadzonych negocjacji,
rozmów i/lub reklamacji wynikających z umowy
lub
innych
zobowiązań
pozaumownych
powstałych między osobami trzecimi a
użytkownikiem
za
pośrednictwem
strony
internetowej.

El usuario acepta que PROMOTUR no tiene
ningún tipo de responsabilidad sobre los daños o
perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados
con motivo de sus negociaciones, conversaciones
y/o relaciones contractuales o extracontractuales
con terceros contactadas a través de la web.

2.1.3.
Linki
internetowych

do

zewnętrznych

stron 2.1.3. Enlaces a webs ajenas.

Strona internetowa zawiera odnośniki do innych
zewnętrznych witryn, które są udostępniane
użytkownikowi tylko i wyłącznie w celu ułatwienia
dotarcia do innych użytecznych informacji i/lub
usług. Witryny te nie są zarządzane ani
nadzorowane przez PROMOTUR.

La web contiene enlaces a páginas webs ajenas a
ésta que se ponen a disposición del usuario como
única finalidad facilitar el acceso a otros contenidos
y/o servicios que pudieran ser de su interés, no
estando estos gestionados ni controlados por
PROMOTUR.

Użytkownik otwierając nową witrynę powinien
stosować się do zaleceń, ostrzeżeń lub informacji
prawnych w niej zawartych i określających
zasady korzystania z niej

Una vez que un usuario se encuentre en estas
webs ajenas deberá estar a las indicaciones,
avisos o advertencias legales que esa otra web
establezca para su uso.

Umieszczenie wyżej wymienionych linków na La inclusión de estos enlaces no implicará ningún
stronie internetowej nie oznacza żadnego tipo de vinculación de PROMOTUR con las
powiązania spółki PROMOTUR z podmiotami entidades titulares de las webs enlazadas.
będącymi właścicielami cytowanych witryn.
2.2. Dostęp do strony internetowej
2.2.1 Użytkownicy.

2.2. Acceso a la web.
2.2.1. Usuarios.

Każda osoba zainteresowana uzyskaniem
informacji na temat regionu turystycznego Wysp
Kanaryjskich może korzystać ze strony
internetowej pod warunkiem stosowania się do
zastrzeżeń zawartych w „Informacji prawnej”
odnoszących się do użytkownika strony.

Toda persona interesada en la información relativa
al destino Islas Canarias podrá hacer uso de la
web teniendo la consideración a los efectos de la
presente Información legal como usuario.

W przypadku jednak niektórych usług i produktów Ahora bien, para ciertos servicios y productos,
PROMOTUR zastrzega sobie prawo do PROMOTUR requerirá de éstos usuarios su
stosowania obowiązku rejestracji użytkownika identificación para su registro (de ahora en
(zwanego
dalej
„użytkownikiem
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zarejestrowanym”) na podstawie jego danych adelante usuario registrado) para lo que se deberá
identyfikacyjnych
zgodnie
z
zasadami estar a lo dispuesto en el punto 4.1. y 4.3.
określonymi w punktach 4.1. i 4.3.
Użytkownik korzysta ze strony internetowej na El acceso de los usuarios a la web es de la
własną odpowiedzialność.
exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.
Korzystanie z forów dyskusyjnych lub innych
usług interaktywnych (blog, chat, społeczności
pozwalające na przesyłanie treści, wiadomości,
komentarzy czy jakichkolwiek innych elementów
lub materiałów), dalej zwanych sekcjami
interaktywnymi, odbywa się na wyłączną
odpowiedzialność samego użytkownika. W
trakcie korzystania z wyżej wymienionych sekcji
zabronione jest użytkownikowi wysyłanie,
ładowanie, przekazywanie, rozpowszechnianie,
gromadzenie,
tworzenie
czy
publiczne
ogłaszanie
jakichkolwiek
wiadomości,
komentarzy,
danych,
informacji, tekstów,
utworów muzycznych, dźwięków, zdjęć, obrazów,
kodów lub innych materiałów o następującej
charakterystyce:

Además, en los supuestos de que exista foros de
discusión o servicios interactivos (blogs, chats,
comunidades dónde se envían contenidos,
mensajes, comentarios o cualquier otro elemento
o material), de ahora en adelante áreas
interactivas, el usuario es el responsable directo
del uso que realice de tales áreas interactivas. Al
utilizarlas acepta no enviar, cargar, transmitir,
distribuir, almacenar, crear o publicar cualquier
mensaje, comentario, dato, información, texto,
música, sonido, fotografía, gráfico, código u otro
material:

a)
nielegalnych,
zniesławiających,
ksenofobicznych,
nieprzyzwoitych,
pornograficzych, niemoralnych, niesmacznych,
obraźliwych lub tych, które mogą naruszać
przepisy ochrony nieletnich, prawo poszanownia
dobrego imienia lub prywatności osób trzecich,
zawierających groźby, elementy prześladowania,
naruszających prawo do ochrony życia
prywatnego i niejawności danych osobowych, a
także jakichkolwiek innych zawierających
elementy nadużycia, szkodliwości, oszustwa lub
wykroczenia;

a) Que sea ilegal, difamatorio, xenófobo, obsceno,
pornográfico o que vulnere el derecho al honor o a
la intimidad personal de terceras personas o atente
contra la moral o que puedan resultar de mal gusto
u ofensivas o atente contra la protección jurídica
del menor o sea amenazador o constitutivo de
acoso, que invada los derechos de privacidad o
publicidad, que sea abusivo, hostil, fraudulento o
censurable de algún modo.

b) wynikających z bezprawnego działania,
zachęcających
do
przestępstwa
lub
zawierających wskazówki do jego popełnienia,
łamiących prawa którejkolwiek ze stron,
obarczających jakąkolwiek odpowiedzialnością
lub naruszających jakiekolwiek normy lub
przepisy
prawa
loaklnego,
regionalnego,
państwowego,
krajowego
lub
międzynarodowego;

b) Que constituya un ilícito penal, aliente o
proporcione instrucciones para cometerlo, infrinja
los derechos de cualquiera de las partes, cree
algún tipo de responsabilidad o incumpla cualquier
normativa o legislación de ámbito local,
autonómico, estatal, nacional o internacional.

c) mogących naruszać prawa którejś ze stron
odnoszące się do patentów lub znaków
towarowych, jej tajemnice handlowe, prawa
autorskie lub innego rodzaju własność
intelektualną lub prawa wynikające z zawartej
umowy.

c) Que pueda infringir cualquier patente, marca,
secreto comercial, derecho de autor u otra clase de
propiedad intelectual o derecho contractual de
cualquier parte.
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d) wykorzystujących bezprawnie tożsamość d) Que suplante la personalidad de cualquier
innych osób lub podmiotów, powołujących się bez persona o entidad, o distorsione su afiliación o
upoważnienia na przynależność do jakiejkolwiek vinculación con una persona o entidad.
instytucji lub związek z jąkolwiek osobą lub
podmiotem;
e)
propagujących kampanie promocyjne,
polityczne, opinie, reklamy handlowe, niechcianą
korespondencję elektroniczną, spam, prośby,
listy „łańcuszkowe” lub piramidy niezamawiane
przez odbiorcę;

e) Que promueva promociones, campañas
políticas o de opinión, publicidad, correo no
deseado, spam, solicitudes, cartas encadenadas o
esquemas piramidales no solicitados.

f) ujawniających informacje prywatne na temat
osób trzecich, w tym jakiekolwiek dane chronione
przepisami prawa, takie jak adresy, numery
telefonów, adresy poczty elektronicznej, numery
ubezpieczenia społecznego lub kart kredytowych
oraz inne;

f) Que realice o divulga información privada de
terceros, incluido, a modo enunciativo pero no
limitativo, cualquier tipo de dato protegido
legalmente tal como direcciones, números de
teléfono, direcciones de correo electrónico,
números de la seguridad social y números de
tarjetas de crédito.

g) zawierających wirusy, uszkodzone dane lub g) Que pueda contener virus, datos corruptos o
niebezpieczne, szkodliwe lub destrukcyjne pliki
archivos peligrosos, perjudiciales o destructivos.
h) zawierających treści, które w opinii
PROMOTUR są nie do przyjęcia, ograniczają lub
uniemożliwiają innym osobom użytkowanie i
korzystanie z sekcji interaktywnych lub ze strony
internetowej, wpływających w sposób negatywny
na dyspozycyjność środków udostępnianych
innym użytkownikom na stronie (na przykład
niedopuszczalne jest używanie podniesionego
tonu za pomocą dużych liter lub ciągłe
publikowanie tego samego powtarzalnego tekstu)
lub mogących narazić PROMOTUR lub jego
użytkowników na jakąkolwiek szkodę lub
odpowiedzialność.

h) Que el contenido, a juicio de PROMOTUR, sea
inaceptable o restrinja o impida a cualquier
persona el uso y disfrute de las áreas interactivas
o de la web o que afecte de manera adversa a la
disponibilidad de sus recursos para otros usuarios
(por ejemplo, uso de un tono demasiado exaltado,
uso de mayúsculas o publicación continua de texto
repetitivo) o que pueda exponer a PROMOTUR o
a sus usuarios a cualquier daño o responsabilidad
de cualquier tipo.

PROMOTUR ani jego agencja nie są
zobowiązane do analizowania, edytowania ani
nadzorowania treści zamieszczanych przez
użytkownika w jakiejkolwiek sekcji interaktywnej i
zastrzegają sobie prawo oraz zupełną swobodę
do usuwania, analizowania lub edytowania tych
treści w każdej chwili, bez uprzedzenia i
podawania powodu.

PROMOTUR, o su agencia, no tiene obligación de
examinar, editar ni controlar el contenido del
usuario publicado en cualquier área interactiva y se
reserva el derecho y tiene absoluta discreción para
eliminar, examinar o editar cualquier contenido del
usuario publicado o almacenado en la web en
cualquier momento y por cualquier razón sin
necesidad de previo aviso.

Korzystanie z sekcji interaktywnych lub innych
części strony internetowej w sposób niezgodny z
zasadami
wymienionymi
w
powyższych
punktach, będzie rozumiane jako naruszenie
zastrzeżeń zawartych w niniejszej „Informacji
prawnej”, co może skutkować, między innymi,
zawieszeniem lub odebraniem prawa korzystania
z tych sekcji lub z całej strony internetowej.

El uso de las áreas interactivas u otras partes de la
web que incumpla lo anteriormente expuesto,
infringirá, también, la información legal de la Web,
lo que podría conllevar, entre otros, suspensión o
cancelación de sus derechos respecto al uso de
las áreas interactivas o de la web.
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2.2.2. Warunki dostępu do strony internetowej 2.2.2. Condiciones de acceso a la web.
PROMOTUR nie może zagwarantować stałej
dostępności strony i nie może zapewnić, że
dostęp do serwisu nie zostanie przerwany,
spowolniony lub że nie będzie zawierał błędów,
pominięć, wirusów lub innych elementów o
podobnym charakterze.

PROMOTUR no garantiza que el acceso a la web
no pueda ser interrumpido, sufrir retrasos,
contener errores u omisiones o contener virus u
otros elementos de análoga naturaleza.

PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za PROMOTUR no se hace responsable de los daños
jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikowi y/o perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera
lub
osobom
trzecim
wynikających
z sufrir el usuario o un tercero derivados de:
następujących sytuacji:
- brak dostępności, prace związane z - La falta de disponibilidad, mantenimiento o
utrzymaniem lub skutecznym funkcjonowaniem efectivo funcionamiento de la web, de sus servicios
strony, jej usług czy treści;
o de sus contenidos.
złamanie
przez
osoby
niepowołane
zabezpieczeń strony w celu dostępu do jej treści,
usług lub wykorzystania danych osobowych
zbieranych przez PROMOTUR;

- El quebrantamiento ajeno de las medidas de
seguridad de la web para sus contenidos o
servicios o para el tratamiento de los datos
personales almacenados por PROMOTUR, de
manera no autorizado.

- jakiekolwiek wykorzystanie strony internetowej i
zamieszczanych na niej usług i/lub treści przez
użytkownika lub osoby trzecie niezgodnie z
warunkami dostępu i korzystania z serwisu
ustalonymi przez PROMOTUR.

- En general, de cualquier uso de la web, sus
servicios y/o contenidos que pudiera realizar el
usuario o un tercero, en contra de las condiciones
de acceso y uso de los mismos establecidas por
PROMOTUR

3.
WŁASNOŚĆ
PRZEMYSŁOWA

INTELEKTUALNA

i 3. PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL.

3.1. Prawa własności intelektualnej i 3.1. Propiedad intelectual e industrial de la web
przemysłowej do treści strony internetowej i y sus elementos.
jej poszczególnych elementów
PROMOTUR, występująca w swoim własnym
imieniu lub jako nabywca usług, jest właścicielem
wszystkich praw własności intelektualnej i
przemysłowej do strony internetowej, a także do
poszczególnych jej elementów (między innymi,
tekstów i krojów pisma typograficznego,
logotypów i utworów ikonograficznych, sloganów,
zestawień kolorów, budowy i projektu, doboru
wykorzystanych materiałów, oprogramowania, w
tym tych elementów, które są niezbędne do
funkcjonowania strony, dostępu do niej i
podobnych).

PROMOTUR por sí o como cesionaria, es titular
de todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial de la web, así como, de los elementos
contenidos en la misma (a título enunciativo y no
limitativo, textos y tipografías; logotipos e
iconografías, eslogan, combinaciones de colores,
estructura y diseño, selección de materiales
usados, software, incluyendo aquellos necesarios
para su funcionamiento, acceso y uso o elementos
análogos).

PROMOTUR jest właścicielem praw własności PROMOTUR es titular de los derechos de
przemysłowej znaków towarowych:
propiedad industrial de las marcas:
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- Wyspy Kanaryjskie Przestrzeń pełna życia
- Isole Canarie Latitudine da vivere
- De Kanariske Øer På livets breddegrad
- Kanarieöarna Livets Breddgrad
- Ilhas Canárias Latitude de vida
- Kanárské ostrovy Oživující zeměpisná šířka
- Kanarian Saaret Elämän leveysasteilla
- îles Canaries Latitude de vie
- Kanarischen Inseln Am breitengrad des lebens
- Kanariøyene Lykkens Breddegrad
- Канарские острова На широте Жизни
- Canarische Eilanden De breedtegraad van het
leven
- Islas Canarias Latitud de Vida
- The Canary Islands Latitude of Live
- Kanári-szigetek az élet földrajzi szélességén.

- Wyspy Kanaryjskie Przestrzeń pełna życia
- Isole Canarie Latitudine da vivere
- De Kanariske Øer På livets breddegrad
- Kanarieöarna Livets Breddgrad
- Ilhas Canárias Latitude de vida
- Kanárské ostrovy Oživující zeměpisná šířka
- Kanarian Saaret Elämän leveysasteilla
- îles Canaries Latitude de vie
- Kanarischen Inseln Am breitengrad des lebens
- Kanariøyene Lykkens Breddegrad
- Канарские острова На широте Жизни
- Canarische Eilanden De breedtegraad van het
leven
- Islas Canarias Latitud de Vida
- The Canary Islands Latitude of Live
- Kanári-szigetek az élet földrajzi szélességén.

W związku z powyższym, jest zabronione i
ścigane przez prawo częściowe lub całkowite
wykorzystywanie
i
odtwarzanie,
rozpowszechnianie, publiczne ogłaszanie lub
przetwarzanie jakichkolwiek treści lub elementów
dostępnych na stronie

En consecuencia, queda expresamente prohibido
y será perseguido, el uso o cualquier tipo de
reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de los mismos, ya sea ésta total o
parcial de los elementos contenidos a los que se
tenga acceso en la web.

Użytkownik może wyświetlać poszczególne
elementy znajdujące się na stronie, a także je
drukować, kopiować i przechowywać na
jakimkolwiek urządzeniu lub nośniku, pod
warunkiem, że dokonuje tego tylko i wyłącznie do
własnego użytku i ze świadomością, że wszelkie
odtwarzanie publiczne, rozpowszechnianie,
publiczne
ogłaszanie,
przetwarzanie,
udostępnianie lub jakakolwiek inna forma
wykorzystywania są bezwzglednie zabronione.

El usuario podrá visualizar los elementos
contenidos en la web e incluso imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en cualquier dispositivo o
soporte, siempre y cuando sea, única y
exclusivamente, para su uso personal y privado,
quedando, por tanto, terminantemente prohibida la
reproducción pública, distribución, comunicación
pública y transformación, puesta a disposición o
cualquier otra forma de explotación.

3.2. Prawa własności intelektualnej do 3.2. Propiedad Intelectual del material
materiałów
promocyjnych
regionu promocional del destino Islas Canarias en la
turystycznego
Wysp
Kanaryskich web.
zamieszczanych na stronie internetowej
Spółki PROMOTUR lub Agencja występujące w
swoim własnym imieniu lub jako nabywcy usług,
są właścicielami wszystkich praw własności
intelektualnej do materiałów promocyjnych
regionu turystycznego Wysp Kanaryjskich
zamieszczonych na stronie internetowej (między
innymi,
zdjęć,
filmów
video,
utworów
muzycznych, nagrań, tekstów i tym podobnych).

PROMOTUR o la Agencia por sí o como
cesionaria, son titular de los derechos de
propiedad intelectual del material promocional del
destino Islas Canarias en la web, (a título
enunciativo y no limitativo; fotografías, videos,
música, locución, textos o análogos).

Użytkownik może wyświetlać na stronie
internetowej wyżej wymienione elementy, a także
je drukować, kopiować i przechowywać na
jakimkolwiek urządzeniu lub nośniku, pod
warunkiem, że dokonuje tego tylko i wyłącznie do

El usuario podrá visualizarlos en la web e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en cualquier
dispositivo o soporte, siempre y cuando sea, única
y exclusivamente, para su uso personal y privado,
quedando, por tanto, terminantemente prohibida la
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własnego użytku i ze świadomością, że wszelkie reproducción pública, distribución, comunicación
odtwarzanie publiczne, rozpowszechnianie, pública y transformación, puesta a disposición o
publiczne
ogłaszanie,
przetwarzanie, cualquier otra forma de explotación.
udostępnianie lub jakakolwiek inna forma
wykorzystywania są bezwzglednie zabronione.
Nie są objęte powyższymi ograniczeniami te
części strony internetowej, które zostały
specjalnie w tym celu zaprojektowane, na których
użytkownik i osoby trzecie mogą wykorzystywać
wyżej wymieniony materiał promocyjny w
zakresie odtwarzania, rozpowszechniania i
publicznego ogłaszania w celu promocji regionu
turystycznego Wysp Kanaryskich w jakimkolwiek
miejscu na świecie i bez żadnych ograniczeń
czasowych.

Quedará exceptuado de lo anterior, aquellos
apartados específicamente diseñados al efecto en
la web, dónde el usuario y terceros podrán utilizar
el citado material promocional para su
reproducción, distribución y comunicación pública
con finalidad de la promoción del destino Islas
Canarias, en cualquier lugar del mundo y sin
limitación temporal alguna.

3.3. Prawa własności intelektualnej do 3.3. Propiedad intelectual de otros contenidos
informacji
pochodzących
ze
źródeł ajenos en la web.
zewnętrznych i znajdujących się na stronie
internetowej
PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za
treści pochodzące ze źródeł zewnętrznych,
oferowane na stronie internetowej przez
użytkowników lub osoby trzecie, nie przejmuje ich
na własność ani nie gwarantuje praw do
własności intelektualnej z nimi związanych.

PROMOTUR no se hace responsable de los
contenidos ajenos ofrecidos a través de la web por
usuarios o terceros, ni los hace propios, ni
garantiza los derechos de propiedad intelectual de
los mismos.

3.4. Umieszczanie treści objętych własnością 3.4 Inserción de contenidos de propiedad
intelektualną PROMOTUR na innych stronach intelectual de PROMOTUR.
internetowych
Treści lub materiały promocyjne PROMOTUR
umieszczane na innych zewnętrznych stronach
internetowych, serwisach, blogach, platformach
społecznościowych i tym podobnych, poprzez
osadzanie (embedding) obrazów, mogą zostać w
każdej chwili i bez uprzedzenia zmienione lub
usunięte przez PROMOTUR, bez względu na
prawa właścicieli i użytkowników wspomnianych
witryn i platform.

Los contenidos o materiales promocionales de
PROMOTUR que sean insertados en cualquier
web, sites, blogs, plataformas de medios sociales
o medio análogo, mediante visor de inserciones,
podrán ser modificados o cancelados, sin previo
aviso por parte de PROMOTUR, sin que ello
implique derecho alguno de los titulares de los
citados medios o usuarios de éstos.

3.5. Powiadomienie o naruszeniu prawa 3.5. Incidencias relacionadas con los derechos
własności intelektualnej
de propiedad intelectual.
W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi
naruszenie jakichkolwiek praw własności
intelektualnej, w tym praw autorskich, w związku
z treścią strony internetowej może poinformować
PROMOTUR
o
tym
fakcie
wysyłając
powiadomienie na następujący adres poczty
elektronicznej
copyright@turismodecanarias.com, wpisując

En caso de que el usuario estime que algún
contenido de la web infringe cualquier derecho de
propiedad intelectual, incluido el derecho de autor,
podrá comunicar a PROMOTUR esta incidencia
mediante el envío de un correo electrónico a la
siguiente
dirección
copyright@turismodecanarias.com,
especificando en el asunto “Incidencia derechos
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w temacie listu “Naruszenie praw własności
intelektualnej”. Poza tym, użytkownik powinien
wyjaśnić w powiadomieniu obiekt naruszenia,
cytując źródło prawa będące podstawą
reklamacji.

de propiedad intelectual”.
Además, deberá
especificar en el correo el fundamento de su
incidencia, con citación de los derechos legales
que posee para formular esta incidencia.

Po wcześniejszej weryfikacji PROMOTUR usunie Tras la verificación oportuna, PROMOTUR dará de
ze strony internetowej treść naruszajacą wyżej baja el contenido de la web que infringe los citados
wymienione prawa.
derechos.
4. POLITYKA PRYWATNOŚCI I „COOKIES” 4. POLITICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES DE
NA STRONIE INTERNETOWEJ
LA WEB.
Polityka prywatności
wraz z zasadami
umieszczania “cookies” na stronie internetowej
została opracowana w oparciu o przepisy zawarte
w hiszpańskiej Ustawie Zasadniczej nr 15/1999 z
dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych,
Zaleceniach nr 2/2001 z dnia 17 maja i nr 1/1999
z dnia 23 lutego opublikowanych przez Grupę
Europejską w związku z artykułem 29 i zgodnie
z
Dyrektywą
nr
95/46/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 października, a
także w opraciu o Ustawę nr 34/2002 z dnia 11
lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego
i Handlu Elektronicznym.

La Política de Privacidad y Cookies de la web ha
sido desarrollada teniendo en cuenta lo dispuesto
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal, las
Recomendaciones núm. 2/2001, de 17 de mayo, y
1/1999, de 23 de febrero, emitidas por el Grupo
Europeo del Artículo 29 de conformidad con la
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 24 de octubre y la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico.

4.1. Ochrona danych osobowych i zasada 4.1. Protección de datos y confidencialidad.
poufności.
Informujemy, iż za pomocą formularzy
rejestracyjnych
dostępnych
na
stronie
internetowej PROMOTUR gromadzi dane
użytkowników, które w żadnym wypadku nie są
udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej
zgody użytkownika.

PROMOTUR informa que, a través de la web, se
procederá a la recogida de datos de los usuarios
mediante formularios los cuales, en ningún caso,
se cederán a terceros sin el previo consentimiento
de los usuarios.

4.1.1. Dane udostępniane przez użytkwnika

4.1.1. Datos suministrados por el usuario.

Za pośrednictwem strony internetowej od
użytkownika wymagane są tylko i wyłącznie te
dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do
identyfikacji i pełnienia zamówionych usług.

Los datos de carácter personal que se soliciten a
los usuarios a través de la web, consistirán
únicamente
en
aquellos
estrictamente
imprescindibles para identificarlos y prestarles el
servicio solicitado.

Użytkownik powinien:

El usuario debe:

a) udostępnić dokładne, aktualne i pełne dane w
jakimkolwiek
formularzu
rejestracyjnym
zamieszczonym na stronie internetowej ("Dane
rejestracyjne");

a) proporcionar información exacta, actual y
completa cuando se le solicite en cualquier
formulario de registro en la web ("Datos de
registro");

(b) weryfikować i aktualizować na bieżąco dane (b) mantener y actualizar, sin dilación, los Datos de
rejestracyjne
i
jakiekolwiek
inne
dane registro y cualquier otra información que
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udostępniane na stronie tak, aby PROMOTUR proporcione a PROMOTUR para que éstos sean
dysponował dokładną, aktualną i pełną exactos, actuales y completos;
informacją na ich temat;
(c) dbać o bezpieczeństwo swojego hasła (c) mantener la seguridad de su contraseña e
dostępu i danych identyfikacyjnych, jeśli takie są identificación, si la hubiere, conforme a lo
wymagane, zgodnie z zasadami określonymi w establecido en el punto 4.3;
punkcie 4.3;
(d) bezzwłocznie powiadomić PROMOTUR o (d) notificar a PROMOTUR inmediatamente sobre
nieupoważnionym użyciu swojego konta lub cualquier uso no autorizado de su cuenta o sobre
jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa; cualquier otro problema de seguridad;
(e)
ponieść
całą
odpowiedzialność
za (e) aceptar toda la responsabilidad por todas o
jakiekolwiek działania podejmowane na jego parte de las actividades que se realicen en su
koncie;
cuenta y
(f) przyjąć na siebie ryzyko wynikające z (f) aceptar todos los riesgos derivados del acceso
niepowołanego
dostępu
do
danych no autorizado a los Datos de registro y a cualquier
rejestracyjnych i jakichkolwiek innych informacji otra información que proporcione a PROMOTUR.
udostępnianych spółce PROMOTUR.
W przypadku tych formularzy, w których
wymagane są dane osobowe o charakterze
poufnym, przed ich wypełnieniem użytkownik jest
informowany o przepisach zawartych w niniejszej
“Polityce prywatności” i wyraża jednoznaczną i
wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych
zgodnie z wyznaczonym legalnym celem, jasno
określonym w każdym przypadku. W przypadku
nieuzyskania
wyżej
wymienionej
zgody
PROMOTUR zablokuje przesłanie danych
osobowych użytkownika gwarantując w ten
sposób, iż nie zostaną one włączone do bazy
danych.

Para aquellos formularios dónde se pretenda la
recogida y tratamiento de los datos de carácter
personal, los usuarios serán informados, con
carácter previo a la recogida de los datos, de los
extremos regulados en esta política a fin de que
puedan prestar el consentimiento expreso, preciso
e inequívoco para el tratamiento de sus datos,
conforme a las finalidades determinadas,
explícitas y legítimas, indicadas en cada caso. Sin
dicho consentimiento expreso, PROMOTUR
bloqueará el envío de los datos personales del
usuario, garantizando de este modo la no
recopilación de los mismos.

Po zakończeniu wydarzenia, z powodu którego
zostały zgromadzone dane osobowe o
charakterze poufnym (zakończenie konkursu,
promocji lub innego podobnego działania) i
usunięciu formularza ze strony internetowej
PROMOTUR będzie miała prawo zachować dane
osobowe
udostępnione
w
nim
przez
użytkowników stosując się ściśle do celu i
warunków na podstawie których zostały one
zgromadzone. Użytkownik w każdej chwili ma do
swojej dyspozycji środki określone w punkcie
4.1.2. niniejszej “Informacji prawnej”, dzięki
którym może skorzystać z przysługującego mu
prawa wglądu do swoich danych, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub odmowy ich
przetwarzania.

Una vez finalizado el motivo por el cual se
recopilaron los datos personales (finalización de
concursos, promociones, o acciones análogas),
PROMOTUR podrá suprimir el formulario y
conservar los datos de carácter personal
facilitados por el usuario respetando en todo
momento la finalidad y condiciones mediante las
cuales fueron recopilados. El usuario dispondrá en
todo momento de una serie de medios
especificados en el punto 4.1.2. de la presente
Información Legal a través de los cuales podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición.
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Dane udostępniane przez użytkownika spółce
PROMOTUR poprzez formularze umieszczane
na stronie lub pocztę elektroniczną są włączane
do bazy danych, która została wpisana do
rejestru publicznego właściwych organów
nadzorczych i jest w całości odpowiedzialnością
spółki PROMOTUR.

Los datos que el usuario facilite a PROMOTUR a
través del correspondiente formulario, o por correo
electrónico, serán incorporados a un fichero
debidamente inscrito en el Registro público de la
Autoridad
de
Control
competente,
cuya
responsabilidad corresponde a PROMOTUR.

4.1.2. Prawo wglądu do swoich danych 4.1.2. Derechos de Acceso, Rectificación,
osobowych, żadania ich sprostowania, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO).
usunięcia lub odmowy ich przetwarzania
(Prawo o ochronie danych osobowych).
PROMOTUR informuje, iż mogą Państwo
skorzystać z prawa wglądu do swoich danych
osobowych, żadać ich sprostowania, usunięcia
lub nie wyrazić zgody na ich przetwarzanie
zgodnie z art. 15 i następnymi Ustawy
Zasadniczej nr 15/1999 z dnia 13 grudnia o
ochronie danych osobowych lub wycofać zgodę
na przetwarzanie swoich danych kierując do
PROMOTUR pisemny wniosek i przesyłając go
na następujący adres: c/ Víctor Hugo, 60 Bajo,
35006 Las Palmas de Gran Canaria, Islas
Canarias, España lub na adres poczty
elektronicznej:
webturismolopd@turismodecanarias.com
wpisując jako temat listu rodzaj prawa z jakiego
chcą Państwo skorzystać.

PROMOTUR le informa que podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición regulados en los artículos 15 y
siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, o bien revocar el consentimiento
prestado para el tratamiento de sus datos,
dirigiéndose a PROMOTUR, mediante escrito
remitido a la siguiente a la dirección postal calle
Víctor Hugo, 60 Bajo, 35006 Las Palmas de Gran
Canaria; Islas Canarias, España o bien remitiendo
un correo electrónico a la siguiente dirección:
webturismolopd@turismodecanarias.com
indicando en la línea de Asunto el derecho que
desea ejercitar.

Pismo powinno zawierać następujące informacje: La comunicación
información:

contendrá

la

siguiente

• Imię i nazwisko wnioskodawcy i jego adres
poczty elektronicznej.
• Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
• Wniosek z określeniem sprawy.
• Adres do korespondencji, data i podpis
użytkownika.

• Nombre y apellidos del interesado y su correo
electrónico.
• Copia del documento oficial acreditativo de su
identidad.
• Petición en que concreta la solicitud.
• Dirección a efectos de notificaciones, fecha y
firma del usuario.

PROMOTUR
gwarantuje
poufność
i
bezpieczeństwo
danych
osobowych
udostępnianych
przez
użytkownika
za
pośrednictwem strony internetowej oraz ponosi
za nie pełną odpowiedzialność, a także
zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy tych
danych i przetwarzania ich z zachowaniem
należytej poufności. W tym celu spółka zastosuje
wszelkie niezbędne środki, aby przechowywanie
danych spełniało wymogi bezpieczeństwa
określone w art. 9 Ustawy Zasadniczej nr 15/1999
z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych
i w przepisach wykonawczych zatwierdzonych

PROMOTUR será responsable y garantizará la
confidencialidad y seguridad respecto de los datos
de carácter personal que recabe del usuario a
través de la web y se compromete al cumplimiento
de sus obligaciones de secreto con respecto a los
datos de carácter personal y al deber de tratarlos
con la debida confidencialidad. A estos efectos,
adoptará las medidas necesarias y adecuadas al
nivel de seguridad exigible a los datos que el
usuario le facilita, de conformidad con lo previsto
en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado
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Królewskim Dekretem nr 1720/2007 z dnia 21 por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
grudnia, co ma zapewnić ochronę tych danych diciembre, para evitar su alteración, pérdida,
przed
bezprawnym
zniszczeniem
lub tratamiento o acceso no autorizado.
manipulowaniem przez osoby niepowołane.
PROMOTUR informuje, że tylko i wyłącznie
osoba, która jest właścicielem danych osobowych
może skorzystać z wyżej wymienionych praw, co
oznacza, że użytkownik może się ich domagać
tylko osobiście. W niektórych wyjątkowych
sytuacjach, dopuszcza się dochodzenie wyżej
wymienionych
praw
za
pośrednictwem
odpowiednio upoważnionego pełnomocnika, jeśli
tylko pełnomocnik ten przedstawi ważny
dokument zawierający wymagane upoważnienie.

PROMOTUR pone en conocimiento de los
usuarios que el ejercicio de estos derechos es
personalísimo, por lo que únicamente el propio
usuario podrá ejercer dichos derechos respecto de
los datos personales de los que es legítimo titular.
No obstante y en los casos en que
excepcionalmente se admita, un representante
debidamente autorizado por el usuario podrá
ejercitar los derechos que a éste le asisten en los
términos expuestos, siempre que acompañe a la
mencionada
comunicación
un
documento
acreditativo de tal representación.

4.2. Polityka używania „cookies”.

4.2. Política de Cookies.

Zgodnie z art. 22.2. Ustawy nr 34/2002 z dnia 11
lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego
PROMOTUR korzysta z narzędzi służących do
gromadzenia i odzyskiwania danych na
komputerach użytkowników, tak zwanych
„cookies”, które pozwalają na zapamiętywanie
preferencji użytkownika do celów następnej
wizyty i umożliwiają lepszą obsługę on-line; w
żadnym wypadku pliki te nie przetwarzają danych
osobowych ani nie naruszają prywatności
użytkownika.

Conforme al artículo 22.2. de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información, PROMOTUR utilizará dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos en los
equipos terminales de los usuarios, mediante
utilización de cookies, lo cual permite recordar sus
preferencias para una ulterior visita, obteniendo
una mejor experiencia online; en ningún caso las
cookies tratarán datos personales o que
comprometan su privacidad.

Wysłanie zgody użytkownika na przetwarzanie
jego danych osobowych odbywa się przez okno
dialogowe, które pojawia się na ekranie i
pozostaje widoczne aż do zakończenia lektury i
wyrażenia zgody.

El consentimiento del usuario para aceptar el
tratamiento de los datos se realizará mediante el
uso de una ventana emergente, siempre visible
hasta su lectura y aceptación.

Strona korzysta zarówno z własnych „cookies” jak
i tych należących do osób trzecich w celu
usprawnienia oferowanych usług, analizując
dzieki tym plikom zwyczaje użytkownika w trakcie
korzystania z zasobów sieciowych.
Aby
kontynuować korzystanie ze strony, użytkownik
wyraża zgodę na użycie „cookies”.

La web utiliza cookies propias y/o de terceros para
mejorar los servicios de ésta, mediante el análisis
los hábitos de navegación del usuario. Si el
usuario decide continuar la navegación, éste
otorga el consentimiento para el uso de las cookies
citadas.

Typy „cookies” wykorzystywanych na stronie Los tipos de cookies utilizados en este sitio web,
internetowej i ich cele:
así como su finalidad son los siguientes:
- „Cookies” identyfikacyjne lub rejestracyjne - Cookies de autenticación o identificación de
użytkownika:
utrzymanie
otwartej
sesji usuario: para mantener la sesión de usuarios
użytkownika zarejestrowanego.
registrados.
- Cookies de análisis: para obtener información de
la navegación, medir y analizar la audiencia.
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- „Cookies” analizujące: uzyskanie informacji na
temat korzystania z zasobów sieciowych, pomiar
i analiza oglądalności.
- „Cookies” reklamowe i profilowe: zarządzanie
przestrzenią reklamową na podstawie kryteriów
takich jak częstotliwość z jaką pojawiają się
ogłoszenia oraz zarządzanie przestrzenią
reklamową zgodnie z konkretnym profilem
użytkownika.

- Cookies publicitarias y comportamentales: para la
gestión de los espacios publicitarios en base a
criterios como la frecuencia en la que se muestran
los anuncios y para la gestión de los espacios
publicitarios según el perfil específico del usuario.

Wyżej wymienione działania mogą pozwalać na
czysto techniczne gromadzenie danych lub
dostęp do nich, są one jednak stosowane
wyłącznie w celu ułatwienia przesyłania
informacji w elektronicznej sieci komunikacyjnej
lub, jeśli jest to absolutnie koniecznie, w celu
udostępnienia
usług
zamówionych
przez
użytkownika

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento
o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la
transmisión de una comunicación por una red de
comunicaciones electrónicas o, en la medida que
resulte estrictamente necesario, para la prestación
de un servicio expresamente solicitado por el
usuario.

Aby
zablokować
lub
usunąć
„cookies”
zainstalowane w komputerze użytkownika,
należy zmienić konfigurację opcji w przeglądarce
– więcej informacji na ten temat można znaleźć
pod następującymi adresami, w zależności od
zainstalowanej przeglądarki:

Para bloquear o eliminar las cookies instaladas en
el equipo del usuario, se podrá realizar
modificando la configuración de las opciones del
navegador, podrá encontrar más información
sobre cómo hacerlo en las siguientes direcciones,
dependiendo del navegador instalado:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari dla IOS (iPhone, iPad)
Cookies Flash

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari para IOS (iPhone, iPad)
Cookies Flash

W przypadku używania innych przeglądarek,
informację na temat konfiguracji instalacji
„cookies” można uzyskać w sekcjach „pomoc” lub
„obsługa” tych przeglądarek.

Si el usuario utiliza otros navegadores, podrá
obtener más información sobre cómo configurar la
instalación de las cookies a través de la sección de
ayuda o asistencia de estos navegadores.

4.3. Bezpieczeństwo kodów dostępu

4.3. Privacidad en las claves de acceso.

W celu umożliwienia dostępu do określonych
treści i usług strony internetowej PROMOTUR
może wymagać rejestracji użytkownika, w trakcie
której przesyłane są kody dostępu o charakterze
poufnym, tajnym i osobistym. Kody te nie mogą
być przekazywane innym osobom i umożliwiają
dostęp i/lub korzystanie z wymienionej usługi lub
treści
w
charakterze
użytkownika
zarejestrowanego.

PROMOTUR para el acceso y/o uso de un
determinado servicio o contenido de la web, podrá
solicitar el registro en el mismo y pondrá a
disposición del usuario unas claves de acceso, las
cuales serán confidenciales, secretas, personales
e intransferibles para acceder y/o disfrutar del
citado servicio o contenido como usuario
registrado.

Wyżej wymieniony dostęp do usług i treści może Dicho acceso podrá ser bloqueado por
być zablokowany przez PROMOTUR w PROMOTUR en el supuesto de que se produzcan
przypadku wystąpienia kilkukrotnego i kolejno un número determinado de errores sucesivos en la
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powtarzającego się błędu w procedurze nadania consignación de la clave. El bloqueo se levantará
kodów dostępu. Blokada może być zniesiona exclusivamente una vez que se haya comprobado
tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostanie pozytywnie satisfactoriamente la identidad del usuario.
zweryfikowana tożsamośc użytkownika.
Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność
swoich kodów dostępu i w żadnym wypadku nie
powinien udostępniać ich osobom trzecim ani
ułatwiać ich odnalezienia przez nagranie na
jakimkolwiek nośniku.

El usuario es responsable de la confidencialidad de
sus claves de acceso y ningún caso, debe darse a
conocer a terceras personas, ni dar facilidades
para su descubrimiento grabándolas en cualquier
tipo de soporte.

PROMOTUR oddaje do dyspozycji użytkownika PROMOTUR pondrá a disposición del usuario
mechanizmy pozwalające na zmianę kodów mecanismos de modificación de las claves de
dostępu.
acceso cuando así lo disponga éste.
5.
ZMIANY
TREśCI
ZAWARTEJ
W 5. MODIFICACIONES DE LA INFORMACIÓN
INFORMACJI
PRAWNEJ
DOTYCZĄCEJ LEGAL DE LA WEB.
STRONY INTERNETOWEJ
PROMOTUR zastrzega sobie prawo do
dowolnego
wprowadzania
w
wybranym
momencie jakichkolwiek zmian w niniejszej
„Informacji
prawnej”,
w
jakichkolwiek
regulaminach czy instrukcjach zawartych na
stronie internetowej.

PROMOTUR se reserva el derecho a modificar
cualquier
determinación
de
la
presente
información legal o cualquier política o directriz de
la web, en cualquier momento, a criterio de
PROMOTUR.

Wspomniane zmiany będą obowiązywały od
momentu ich publikacji na stronie internetowej,
przy czym nowa treść będzie opatrzona datą
aktualizacji i nazwą wersji.

Las citadas modificaciones serán válidas y
eficaces tras su publicación en la web, en la que
figurará la fecha de actualización de la misma y su
versión, en su caso.

Korzystanie ze strony internetowej po publikacji
wprowadzonych zmian będzie oznaczało ich
pełną akceptację przez użytkownika, dlatego też
użytkownik jest zobowiązany sprawdzać na
bieżąco aktualny stan „Informacji prawnej”.

El uso de la web después de la publicación de las
modificaciones constituirá la aceptación plena por
el usuario de éstas, para lo que el usuario se
compromete a verificar el estado de la información
legal en cada momento.

6. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU.

6. FUERO.

Nie naruszając kompetencji przewidzanych z
mocy prawa, użytkownicy strony internetowej
zrzekają się prawa do powoływania się na
jakiekolwiek inne obowiązujące przepisy i uznają,
iż sądy miasta Las Palmas de Gran Canaria będą
sądami właściwymi do rozstrzygania sporów lub
nieporozumień dotyczących strony internetowej,
wynikających z interpretacji, stosowania i
przestrzegania
niniejszych
przepisów
i
warunków.

Los usuarios de la web renuncian, de forma
expresa, a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, sin perjuicio de la competencia
que resulte por ministerio de la ley y se someten al
de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria para la resolución de
cualquier cuestión que pudiera suscitarse sobre la
interpretación, aplicación y cumplimiento de estos
términos y condiciones o resolución de cualquier
controversia que pudiera suscitarse en relación a
la web.
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