WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
Możliwość uzyskania dostępu do niniejszego serwisu internetowego, którego właścicielem jest Iveco SpA Via Puglia, 35 - 10156 TORINO (dalej IVECO), zależy od akceptacji warunków podanych poniżej. W
przypadku braku akceptacji poniższych warunków nie należy przechodzić na kolejne strony serwisu.
Niniejsze warunki korzystania, a także informacje i materiały zawarte w serwisie, mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego zawiadomienia.
Ograniczenia dostępu zgodnie z lokalizacją Serwis internetowy, a także wszystkie informacje i funkcje
zawarte w nim nie zostały opracowane ani przeznaczone do użytku osób z lokalizacji, w których dystrybucja
takich informacji lub funkcji jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, lub jest uwarunkowana
uzyskaniem przez oddział, spółkę zależną lub stowarzyszoną placówkę IVECO zezwolenia lub zgody, których
IVECO nie posiada.
Dostępność usług i produktów. Istnieje możliwość, że produkty i usługi prezentowane w serwisie
internetowym IVECO nie są przedmiotem sprzedaży ani nie są udostępniane na rynku lokalnym. W związku
z tym IVECO zastrzega sobie prawo do niezależnej oceny według własnego uznania i podjęcia decyzji o
dostępności produktów lub usług prezentowanych w serwisie internetowym na określonym rynku.
Brak cech oferty. Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym IVECO prezentowane są
wyłącznie w celach informacyjnych. Ich prezentacja nie stanowi zachęty, oferty ani rekomendacji zakupu
lub sprzedaży usług.
Brak gwarancji. Informacje i materiały zawarte w niniejszym serwisie internetowym IVECO udostępniane są
„w bieżącej formie” (as-is) z zastrzeżeniem ich dostępności. IVECO nie składa zaświadcza ani nie
gwarantuje, w formie bezpośredniej lub domniemanej, dotyczących informacji i funkcji zawartych w
serwisie internetowym, w szczególności w odniesieniu do praw własności, przestrzegania obowiązujących
przepisów, naruszeń, zdatności do sprzedaży lub konkretnego zastosowania. IVECO oraz spółki grupy
IVECO, podmioty stowarzyszone, partnerzy, licencjodawcy i dostawcy nie gwarantują następujących
warunków: (i) spełnienie przez serwis internetowy potrzeb użytkownika, (ii) nieprzerwane, terminowe i
bezawaryjne funkcjonowanie serwisu internetowego, lub (iii) rezultaty uzyskane w związku z korzystaniem z
serwisu internetowego (w tym informacje i materiały znajdujące się na nim) są prawidłowe, kompletne,
rzetelne i spełniają wymagania użytkownika. W zakresie dozwolonym prawem IVECO wyłącza jakąkolwiek
odpowiedzialność własną, członków swojego zarządu, pracowników i przedstawicieli względem
jakiejkolwiek strony z tytułu straty, odpowiedzialności cywilnej, poniesionych koszów i roszczeń, a także
bezpośrednią i pośrednią odpowiedzialność umowną lub deliktową, w tym w zakresie zaniedbania,
wynikającą z korzystania z serwisu internetowego IVECO lub jakiejkolwiek jego strony, także w przypadku
gdy IVECO wie, że może zaistnieć taka ewentualność.
Łącza. Serwis internetowy IVECO może zawierać treści pochodzące od stron trzecich lub łącza kierujące do
serwisów internetowych osób trzecich. Treści takie oraz łącza podawane są jedynie dla wygody i informacji
użytkownika. IVECO nie kontroluje żadnych treści ani serwisów internetowych i nie przyjmuje
odpowiedzialności, ani nie składa oświadczeń ani zapewnień dotyczących rzetelności, przedmiotu, jakości
ani statusu aktualizacji takich treści. IVECO nie ponosi odpowiedzialności za treść lub serwisy internetowe,
do których prowadzą łącza (w formie bezpośredniego łącza lub ramki) umieszczone w serwisie
internetowym IVECO.
Prawa własności intelektualnej. IVECO lub właściciel będący osobą trzecią zachowuje wszelkie prawa, tytuł
własności i udziały (w tym prawa autorskie, prawa do znaków handlowych, patentów oraz wszelkie
pozostałe prawa własności intelektualnej i inne prawa) w zakresie wszystkich informacji i treści (w tym
tekstów, danych, grafik i logotypów) w serwisie internetowym IVECO. Poszczególne strony i/lub części
serwisu internetowego IVECO można drukować jedynie do użytku osobistego lub wewnętrznego.
Użytkownicy serwisu internetowego nie mogą modyfikować, kopiować, przesyłać, dystrybuować, publicznie

wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, udzielać licencji, przenosić ani w inny sposób
użytkować lub tworzyć dzieł pochodnych, lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać do celów
komercyjnych lub publicznych informacji, tekstu, grafik, wizerunków, materiałów wideo, katalogów, baz
danych, wykazów lub oprogramowania, uzyskanych z serwisu internetowego IVECO, w tym także
fragmentów Warunków korzystania z serwisu internetowego, bez uprzedniej zgody IVECO na piśmie.
Systematyczne pobieranie treści serwisu internetowego w celu tworzenia lub kompilowania w sposób
bezpośredni lub pośredni zbiorów, kompilacji, baz danych lub katalogów (za pomocą robotów, pająków
internetowych, urządzeń automatycznych lub procesów ręcznych) lub tworzenie łączy do serwisu
internetowego IVECO bez uzyskania zgody IVECO na piśmie jest zabronione. Zabronione jest
wykorzystywanie znaków handlowych IVECO w jakimkolwiek celu bez uzyskania uprzednio zgody IVECO na
piśmie.
Klauzula bezpieczeństwa. Jeśli sąd lub właściwe władze uznają, że jakiekolwiek postanowienie niniejszych
Warunków Korzystania jest niemożliwe do wyegzekwowania, niezgodne z prawem lub nieskuteczne w ich
porządku prawnym, takie postanowienie nie ma wpływu na skuteczność, zgodność z prawem lub możliwość
wyegzekwowania niniejszych warunków w innych porządkach prawnych.
Sprzeczność z warunkami dodatkowymi. Poszczególne strony lub miejsca serwisu internetowego IVECO
mogą zawierać dodatkowe warunki, ograniczenia lub oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności. W
przypadku sprzeczności między niniejszymi ogólnymi warunkami korzystania a takimi warunkami
dodatkowymi w odniesieniu do takich określonych stron lub miejsc serwisu internetowego IVECO
obowiązują warunki dodatkowe.
Polityka prywatności. Wykorzystanie danych osobowych przekazanych lub zbieranych za pośrednictwem
niniejszego serwisu internetowego lub w związku z takim przekazaniem lub zebraniem możliwe jest
wyłącznie zgodnie z włoskimi przepisami w zakresie poufności danych i polityką prywatności podaną
poniżej.
Zamknięcie serwisu internetowego. IVECO zastrzega sobie wyłączne prawo do zamknięcia całości lub części
serwisu internetowego w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny bez wcześniejszego zawiadomienia
lub wnioskowania o zgodę. IVECO nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie ani usuwanie
jakichkolwiek treści, w tym treści użytkownika publikowanych w serwisie internetowym.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Na potrzeby konsultacji dotyczących serwisu internetowego mogą być wykorzystywane niektóre dane
zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób. Dane te przetwarzane są przez: Iveco S.p.A., z
siedzibą w Turynie (Włochy), Via Puglia 35, 10156. Przetwarzanie danych związane z usługami sieciowymi w
serwisie internetowym realizuje wskazane wyżej biuro Iveco S.p.A., a prace wykonują wyłącznie technicy
Iveco S.p.A. lub inne osoby tymczasowo zaangażowane do wykonania zadań w zakresie eksploatacji lub
utrzymania serwisu internetowego.
Dane nawigacji. Systemy informatyczne i procesy oprogramowania wykorzystane do funkcjonowania
serwisu internetowego w procesie normalnego zarządzania pobierają dane osobowe, których
przekazywanie jest wymagane w internetowych protokołach komunikacji. Informacje te nie są gromadzone
w celu powiązania ich z konkretnymi podmiotami, natomiast charakter tych informacji pozwala na
identyfikację użytkowników poprzez ich rozwinięcie lub powiązanie z innymi danymi będącymi w
posiadaniu osób trzecich. Do kategorii tej należą następujące dane: adres IP, adresy domen używanych
przez użytkownika, adres URI, który może identyfikować żądane zasoby, czas żądania, sposób
przekazywania żądania do serwera, wielkość pliku z odpowiedzią, kod numeryczny wskazujący status
odpowiedzi przekazanej przez serwer (pomyślne ukończenie, błąd itd.) oraz inne parametry związane z
systemem operacyjnym i narzędziami informatycznymi używanymi przez użytkownika. Dane te są

wykorzystywane w konkretnym celu pozyskiwania statystycznych i anonimowych informacji dotyczących
korzystania z serwisu internetowego oraz w celu kontroli jego prawidłowej pracy, i są usuwane natychmiast
po ich rozpracowaniu. Dane te mogą być używane do weryfikacji ewentualnej odpowiedzialności karnej z
tytułu przestępstw popełnionych względem serwisu internetowego: poza tym przypadkiem dane
użytkowników końcowych przechowywane są przez maksymalnie 7 dni. Wykorzystanie plików cookies z
sesji (które nie są przechowywane bezterminowo na komputerze użytkownika końcowego i znikają po
zamknięciu przeglądarki) ograniczone jest wyłącznie do transmisji identyfikatorów sesji (losowych cyfr
generowanych przez serwer), które są niezbędne do bezpiecznej i wydajnej nawigacji po serwisie
internetowym. Pliki cookies sesji używane przez niniejszy serwis internetowy pozwalają nie korzystać z
innych technik informatycznych, które są potencjalnie niekorzystne z punktu widzenia poufności nawigacji
użytkowników, a także nie zezwalają na pobieranie danych osobowych, które mogą identyfikować
użytkownika.
Informacje przekazywane przez Klienta. Klient może przekazywać dane osobowe w celu aktywacji Usługi za
pomocą formularzy i modułów. Jeśli Klient nie przekaże tych danych, udostępnienie usługi przez Iveco
S.p.A. nie będzie możliwe. Dane osobowe są przetwarzane przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi i przez
czas konieczny do realizacji celu, w jakim były zbierane. W celu zapobieżenia utracie danych, ich
nieuprawnionemu wykorzystaniu i dostępowi stosowane są określone środki bezpieczeństwa.
Prawa Klienta. Osoba, o której danych osobowych mowa jest powyżej, ma prawo otrzymać w dowolnym
momencie potwierdzenie występowania lub niewystępowania takich danych, a także znać ich treść i
pochodzenie w celu sprawdzenia ich poprawności lub integralności, aktualizacji lub poprawienia na
podstawie Artykułu 7 włoskiego Dekretu Ustawowego 196/2003. Na podstawie tego samego artykułu Klient
ma prawo zażądać usunięcia, przekształcenia w formie anonimowej lub zablokowania danych
przetwarzanych z naruszeniem przepisów włoskich, a także w każdym przypadku nie wyrazić zgody z
uzasadnionych przyczyn na ich przetwarzanie.

