
WARUNKI KORZYSTANIA I OCHRONA PRYWATNOŚCI - POROZUMIENIE

Poniższe warunki regulują korzystanie ze Strony internetowej www.incopolska.org/ oraz
wszystkich treści i usług dostępnych na lub za pośrednictwem Strony internetowej. Strona
jest własnością i jest obsługiwana przez INCO.ORG. Strona jest udostępniana pod
warunkiem akceptacji bez modyfikacji wszystkich warunków zawartych w Porozumieniu oraz
wszystkich innych zasad operacyjnych, polityk (w tym między innymi Polityki prywatności) i
procedur, które mogą być okresowo publikowane na tej Stronie przez INCO.ORG
(nazywanych łącznie Porozumieniem). Przeczytaj uważnie niniejsze Porozumienie przed
uzyskaniem dostępu do Strony lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej
części Strony lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie warunków tego
Porozumienia. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszego Prozumienia, nie
możesz korzystać z dostępu do Strony lub korzystać z żadnych usług dostępnych na niej.
Jeśli niniejsze warunki zostaną uznane za ofertę firmy INCO.ORG, akceptacja jest
ograniczona do niniejszych warunków.

1. Odpowiedzialność współtwórców.
Jeśli współtworzysz Stronę, komentujesz, zamieszczasz materiały na Stronie, zamieszczasz
odnośniki na Stronie, lub w inny sposób udostępniasz (lub zezwalasz osobom trzecim na
udostępnianie) materiałów za pośrednictwem Strony (dowolne materiały, nazywane
Treściami), ponosisz pełną odpowiedzialność za Treść i wszelkie szkody wynikające z
publikacji tej Treści. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana Treść stanowi tekst, grafikę,
plik audio lub oprogramowanie komputerowe. Udostępniając Treści, oświadczasz i
gwarantujesz, że:

1) pobieranie, kopiowanie i korzystanie z Treści nie narusza praw autorskich, w tym
m.in. prawa autorskie, prawa do patentów, znaków towarowych lub tajemnic
handlowych osób trzecich;

2) jeśli Twój pracodawca ma prawa do własności intelektualnej, którą tworzysz
a) otrzymałeś pozwolenie od pracodawcy w celu opublikowania lub

udostępnienia Treści, w tym między innymi jakiegokolwiek oprogramowania
lub

b) Pracodawca zrzekł się wszelkich praw do Treści;
3) w pełni zastosowałeś się do wszelkich licencji stron trzecich dotyczących Treści i

zrobiłeś wszystko, co niezbędne do pomyślnego przekazania użytkownikom
końcowym wszelkich wymaganych warunków;

4) Treść nie zawiera ani nie instaluje żadnych wirusów, złośliwego oprogramowania,
koni trojańskich ani innych szkodliwych lub destrukcyjnych Treści;

5) Treść nie jest spamem, nie jest generowana maszynowo ani losowo i nie zawiera
treści nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych zaprojektowanych w celu
kierowania ruchu do witryn osób trzecich, lub ulepszania wyszukiwania i widoczności
witryn osób trzecich, lub dalszego bezprawnego działania (m.in. phishing) lub
wprowadzania odbiorców w błąd co do źródła materiału (np. podszywania się);

6) Treść nie jest pornograficzna, nie zawiera gróźb ani podżegania do przemocy wobec
osób lub podmiotów i nie narusza praw do prywatności, ani wizerunku osób trzecich;

7) Twój blog nie jest reklamowany za pośrednictwem niechcianych wiadomości
elektronicznych, takich jak linki spamowe, grupy dyskusyjne, listy e-mailowe, inne
blogi i witryny internetowe oraz podobne niezamówione metody promocyjne;



8) Twój blog nie został nazwany w sposób, który wprowadzałby czytelników w błąd,
myśląc, że jesteś kimś innym lub firmą. Na przykład adres URL lub nazwa Twojego
bloga nie jest imieniem lub nazwiskiem innej osoby niż Ty, lub nazwą firmy inną niż
Twoja; i

9) masz, w przypadku Treści, które zawierają kod komputerowy, dokładnie
skategoryzowane i / lub opisane: rodzaj, charakter, zastosowania i efekty materiałów,
niezależnie od tego, czy zostały zamówione przez najlepsze organizacje non-profit,
czy powstały w innych okolicznościach.

2. Przesyłając Treści do INCO.ORG w celu umieszczenia ich na Stronie, udzielasz
INCO.ORG ogólnoświatowej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na powielanie,
modyfikowanie, dostosowywanie i publikowanie Treści wyłącznie w celu publikacji,
rozpowszechniania i promowania Treści. Jeśli usuniesz Treść, INCO.ORG użyje
uzasadnionych starań, aby usunąć ją ze Strony, ale przyjmujesz do wiadomości, że ze
względu na kwestie techniczne lub odnośniki do Treści, nie może być natychmiast usunięta.
Bez ograniczania żadnego z praw i gwarancji określonych w niniejszym Porozumieniu,
INCO.ORG ma prawo (choć nie jest do tego zobowiązane) wyłącznie według własnego
uznania
(i) odrzucać lub usuwać wszelkie treści, które według uzasadnionej opinii INCO.ORG
naruszają jakiekolwiek polityki INCO.ORG  lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe, lub
budzące zastrzeżenia, lub
(ii) zakończyć lub odmówić dostępu do i używania Strony dowolnej osobie, lub podmiotowi z
dowolnego powodu, według wyłącznego uznania INCO.ORG. INCO.ORG nie będzie miało
obowiązku zwrotu jakichkolwiek wcześniej opłaconych należności.

3. Odpowiedzialność odwiedzających Stronę.
INCO.ORG nie przejrzało i nie może przeglądać wszystkich materiałów, w tym
oprogramowania komputerowego, przesłanych do Strony i dlatego nie może być
odpowiedzialne za Treść, wykorzystanie lub skutki tej Treści. Przez obsługę Strony,
INCO.ORG nie oświadcza ani nie sugeruje, że popiera zamieszczone tam Treści, lub że
uważa, że   taki materiał jest dokładny, użyteczny lub nieszkodliwy. Jesteś odpowiedzialny za
podjęcie środków ostrożności niezbędnych do ochrony siebie i swoich  systemów
komputerowych przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem, koniami trojańskimi i innymi
szkodliwymi lub destrukcyjnymi Treściami. Strona może zawierać w treści nieścisłości o
charakterze technicznym, błędy typograficzne i inne błędy. Strona może również zawierać
Treści osób i podmiotów trzecich, które naruszają prawa do prywatności lub dobrego
imienia, lub naruszają własność intelektualną i inne prawa majątkowe, lub których
pobieranie, kopiowanie lub używanie podlega dodatkowym warunkom, określonym lub
nieokreślonym. INCO.ORG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
wynikające z użytkowania przez odwiedzających Stronę lub z jakiegokolwiek pobrania przez
tych odwiedzających zamieszczonych na Stronie treści.

4. Treści publikowane na innych stronach internetowych.
Nie sprawdziliśmy i nie możemy sprawdzić wszystkich wykonanych treści, w tym
oprogramowania komputerowego dostępnego za pośrednictwem witryn i stron
internetowych, do których prowadzą linki opublikowane na Stronie INCO.ORG, oraz linki do
Stron INCO.ORG opublikowanych na innych stronach. INCO.ORG nie sprawuje żadnej
kontroli nad tymi witrynami i stronami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za ich



zawartość ani użytkowanie ich zawartości. Zamieszczając link do witryny lub strony
internetowej innej niż INCO.ORG, INCO.ORG nie oświadcza ani nie sugeruje, że popiera
tę stronę internetową. Jesteś odpowiedzialny za  podjęcie środków ostrożności niezbędnych
do ochrony siebie i swoich  systemów komputerowych przed złośliwym oprogramowaniem i
innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami na innych stronach internetowych.
INCO.ORG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z
korzystania ze stron innych niż https://www.incopolska.org/.

5. Naruszenie praw autorskich.
Ponieważ INCO.ORG prosi innych o poszanowanie jej praw własności intelektualnej,
szanuje prawa własności intelektualnej innych. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się na
Stronie https://www.incopolska.org/ lub do którego prowadzi łącze, narusza Twoje prawa
autorskie, zachęcamy do powiadomienia INCO.ORG. INCO.ORG odpowie na wszystkie
takie powiadomienia, w tym w razie potrzeby lub stosowności poprzez usunięcie materiału
naruszającego prawo, lub wyłączenie wszystkich linków do materiału naruszającego prawo.

6. Własność intelektualna.
Niniejsze Porozumienie nie przenosi z INCO.ORG na Ciebie żadnej własności intelektualnej
INCO.ORG ani strony trzeciej. Całość praw, tytułów i udziałów pozostają własnością
wyłącznie INCO.ORG.
Logotypy u wszelkie znaki towarowe INCO, INCO Academy, INCO Ventures, INCO & Co i
INCO Incubators oraz wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo używane
na Stronie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi INCO. Inne
znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i loga używane na Stronie mogą być znakami
towarowymi stron trzecich. Korzystanie ze Strony nie daje Ci żadnych praw ani licencji na
reprodukcję lub inne wykorzystanie jakichkolwiek znaków towarowych INCO i INCO.ORG,
lub stron trzecich.

7. Zmiany.
INCO.ORG zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub
zastępowania dowolnej części niniejszego Porozumienia. Twoją odpowiedzialnością jest
okresowe sprawdzanie niniejszego Porozumienia pod kątem zmian. Twoje dalsze
korzystanie lub dostęp do Strony po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszym
Porozumieniu oznacza akceptację zmian do niego wprowadzonych. INCO.ORG może
również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem Strony
(w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi będą
podlegać warunkom i postanowieniom niniejszego Porozumienia.

8. Wypowiedzenie.
INCO.ORG może natychmiast zamknąć Stronę w ramach ogólnego wyłączenia naszych
usług. Wszystkie warunki i postanowienia niniejszego Porozumienia, które ze względu na
swój charakter obowiązywać będą również po rozwiązaniu, w szczególności postanowienia
dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia
odpowiedzialności, bez ograniczenia pozostałych warunków i postanowień.

9. Wyłączenie gwarancji.
Witryna jest udostępniana „tak, jak jest”. INCO.ORG oraz jej dostawcy i licencjodawcy
niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, w tym między



innymi gwarancji wartości handlowej, przydatności do szczególnego celu i nienaruszenia
praw. Ani INCO.ORG, ani jej dostawcy i licencjodawcy nie udzielają gwarancji, że Strona
będzie wolna od błędów lub że dostęp do niej będzie ciągły, lub nieprzerwany.
Rozumiesz, że pobierasz lub w inny sposób uzyskujesz treści lub usługi za pośrednictwem
Strony według własnego uznania i ryzyka.

10. Ograniczenie odpowiedzialności.
W żadnym wypadku INCO.ORG, jej dostawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić
odpowiedzialności w związku z żadnym przedmiotem niniejszego Porozumienia w ramach
jakiejkolwiek umowy, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej prawnej
lub słusznej teorii za:
(i) dowolne szkody specjalne, przypadkowe lub wtórne;
(ii) koszt zakupu produktów zastępczych lub usług;
(iii) przerwanie korzystania, utratę lub uszkodzenie danych.
INCO.ORG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie lub opóźnienia spowodowane
czynnikami pozostającymi poza jej uzasadnioną kontrolą. Powyższe nie dotyczy
zakresów wykluczonych przez obowiązujące prawo.

11. Ogólne oświadczenie i gwarancje.
Oświadczasz i gwarantujesz, że
(i) korzystanie przez Ciebie ze Strony będzie ściśle zgodne z  Polityką prywatności
INCO.ORG wraz z niniejszym Porozumieniem oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami i
regulacjami (w tym wszelkich lokalnych praw lub przepisów obowiązujących w Twoim kraju,
stanie, mieście lub innym obszarze rządowym dotyczących zachowania w Internecie i
akceptowalnych treści, w tym wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących
przesyłania danych technicznych wyeksportowanych z kraju, w którym mieszkasz) oraz
(ii) korzystanie ze Strony nie będzie naruszać lub defraudować praw własności intelektualnej
osób trzecich.

12. Odszkodowanie.
Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić INCO.ORG, jej wykonawców i licencjodawców oraz ich
dyrektorów i dyrektorki, kadrę kierowniczą, pracowników i agentów z wszelkich roszczeń i
wydatków, w tym honorariów prawników, wynikających z korzystania ze Strony, w tym
naruszenia Porozumienia.

13. Pliki cookie.
Podobnie jak większość stron internetowych, Strona (łącznie ze wszystkimi zawartymi w niej
informacjami i innymi materiałami, oraz wszelkie związane z nią usługi) świadczone przez
INCO.ORG, INCO i jej spółki zależne (wyłącznie dla celów niniejszego porozumienia o
ochronie prywatności INCO.ORG) może gromadzić Dane (zgodnie z definicją w niniejszym
Porozumieniu) w zakresie ogólnego użytkowania Strony. Podczas gdy osoby odwiedzające
Stronę (każdy „Gość”) poruszają się po Stronie, INCO.ORG może gromadzić dane i
informacje, korzystając z powszechnie używanych narzędzi służących do gromadzenia
informacji, takich jak pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane
na komputerze Gościa i nie zawierają żadnych danych osobowych Gościa, ale umożliwiają
INCO.ORG ustalenie, czy taki Gość przeglądał wcześniej Stronę.
Odwiedzający ubiegający się o pracę za pośrednictwem Strony są przekierowywani do
oddzielnego portalu, który może zażądać



(i) „Informacji kontaktowych”, takich jak imię i nazwisko osoby, adres, numer telefonu i adres
e-mail oraz
(ii)„Informacji o kandydacie”, takie jak życiorys lub CV, z których wszystkie zostaną
skierowane do członka lub członkini naszego zespołu kadrowego. Wszystkie takie dane
kontaktowe i informacje o kandydacie, a także wszystkie inne informacje
przesłane przez Gościa do INCO.ORG lub zebrane przez INCO.ORG za pośrednictwem
Serwisu, są nazywane zbiorczo tutaj jako „Dane”.

14. Dane osobowe.
Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega naszej Polityce
Prywatności.

15. Polityka prywatności.
INCO.ORG szanuje Twoją prywatność i pragnie Cię o tym poinformować, zgodnie z
Rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), że zebrane dane będą wykorzystywane
wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Możesz skorzystać ze swoich
praw do kontroli swoich danych osobowych (prawo dostępu i edycji, prawo do usunięcia)
poprzez wysłanie wiadomości z podaniem żądania na adres contact@inco-group.co
i dołączenie potwierdzenia tożsamości.

16. Informacje kontaktowe.
Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług i Porozumienia należy przesyłać na adres
contact@inco-group.co.

17. Wydawca strony.
INCO.org, 3 boulevard Saint-Martin, 75003 Paryż.
E-mail: contact@inco-group.co

18. Hosting.
WIX.COM Ltd, 40 port de TEL AVIV, 99207 TEL AVIV, JAFFA, IZRAEL
E-mail: support@wix.com


