USŁUGA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI VISIONLINK®

Informacje prawne
Usługa zarządzania zasobami VisionLink® jest usługą opartą na aplikacji, stworzoną przez firmę VirtualSite Solutions LCC (dalej
„VSS”), umieszczoną na serwerze i udostępnianą za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej przez firmę Trimble Inc.
(dalej „Trimble”).
Ogólne wyłączenie odpowiedzialności. Wszystkie treści i informacje znajdujące się w niniejszej witrynie internetowej, w tym
tekst, grafika, loga, obrazy, łącza i oprogramowanie UDOSTĘPNIANE SĄ NA ZASADZIE „TAKIE, JAKIE SĄ” („AS IS”) „,
WYŁĄCZNIE DLA WYGODY HANDLOWCÓW ORAZ KLIENTÓW BĘDĄCYCH UŻYTKOWNIKAMI KOŃCOWYMI USŁUGI
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI VISIOLINK, BEZ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ BĄDŹ
DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Zarówno VSS jak i Trimble
nie przyjmują odpowiedzialności za dokładność tych informacji lub innych treści znajdujących się na witrynie, a także nie
gwarantują, aktualności tych treści lub informacji , że niniejsza witryna internetowa będzie dostępna w określonym miejscu
i czasie, że zostaną naprawione wykryte w niej usterki lub błędy, oraz że jest ona wolna od wirusów i innych szkodliwych
elementów. Użytkownik korzysta z niniejszej witryny internetowej na własne ryzyko. VSS i Trimble mogą zmienić zawarte
w witrynie treści i informacje oraz opisane tam produkty i usługi w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wzmianki
o produktach i usługach firm innych niż VSS lub Trimble zamieszczane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być
rozumiane jako ich polecanie lub popieranie.
Komunikacja z użytkownikami W przypadku gdy użytkownik zdecyduje się skontaktować bezpośrednio z VSS lub Trimble
i przesłać uwagi, pytania, sugestie, pomysły lub inne informacje dotyczące niniejszej witryny internetowej lub usług dostępnych
za jej pośrednictwem, wyraża tym samym zgodę na to, że informacje takie zostaną uznane za nieobjęte poufnością, że VSS
i Trimble nie będą miały obowiązku udzielenia użytkownikowi odpowiedzi, oraz że będą one mogły swobodnie powielać,
wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać te informacje innym podmiotom bez ograniczeń (w tym dla celów rozwijania,
wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów i usług, w których skład informacje te wchodzą) bez ponoszenia
odpowiedzialności wobec użytkownika lub innego podmiotu z tytułu wynagrodzenia lub innego rodzaju rekompensaty.
Prywatność W celu zrozumienia ogólnych zasad ochrony prywatności danych przez firmę Trimble należy zapoznać się
z Polityką Prywatności, dostępną w dowolnym czasie ze strony głównej niniejszej witryny. Dodatkowe postanowienia dotyczące
prywatności i danych użytkowników mające wyraźne zastosowanie do korzystania przez użytkownika z usługi zarządzania
zasobami VisionLink określone zostały w Zasadach Korzystania i Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego dostępnych
w dowolnym czasie ze strony głównej niniejszej witryny.
Język oświadczenia. Oficjalnym językiem niniejszego oświadczenia jest język angielski. Dla celów interpretacyjnych lub
w przypadku sprzeczności między wersją w języku angielskim a wersją w dowolnym innym języku pierwszeństwo ma wersja
w języku angielskim.
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