
Oświadczenie prawne 

ZASTRZEŻENIE PODSTAWOWE  
Informacje zawarte na stronie internetowej www.hempel.pl nie stanowią i nie będą 
interpretowane jako oferta w rozumieniu prawa cywilnego. Wszelkie transakcje 
podlegają ogólnym warunkom sprzedaży i usług firmy HEMPEL A/S. W celu 
zapoznania się z naszą bieżącą ofertą handlową prosimy o kontakt z biurem Hempel 
(Poland) Sp. z o.o. (tel: +48 58 521 89 00)  
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
Znaki handlowe  

HEMPEL A/S oraz wszelkie inne nazwy lub znaki graficzne dotyczące produktów lub 
usług HEMPEL A/S i/lub spółek zależnych firmy i/lub spółek stowarzyszonych firmy, 
występujące na niniejszej stronie internetowej są znakami handlowymi lub znakami 
handlowymi zastrzeżonymi należącymi do HEMPEL A/S i/lub spółek zależnych firmy 
i/lub spółek stowarzyszonych firmy.  

Prawo autorskie  

Kopiowanie, modyfikowanie bądź włączanie do innych opracowań wszystkich lub 
części informacji, materiałów lub elementów graficznych dostępnych na niniejszej 
stronie internetowej w jakiejkolwiek formie, jest zabronione, z tym że dopuszcza się 
(1) drukowanie i/lub pobieranie fragmentów informacji, materiałów lub elementów 
graficznych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej do celów 
niekomercyjnych i informacyjnych wewnątrz Państwa organizacji; (2) kopiowanie (w 
tym za pomocą poczty elektronicznej) informacji, materiałów lub elementów 
graficznych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, w celu przesłania ich 
osobom trzecim do celów niekomercyjnych i informacyjnych tych osób, z 
zastrzeżeniem, że (i) Pan/Pani dokona pisemnej adnotacji, że źródłem tych informacji 
bądź materiałów lub elementów graficznych jest firma HEMPEL A/S oraz poinformuje 
Pan/Pani te osoby na piśmie, że takie informacje, materiały lub elementy graficzne są 
udostępniane pod warunkiem przestrzegania warunków niniejszego Oświadczenia 
Prawnego oraz (3) drukowanie i/lub pobieranie fragmentów oraz/bądź kopiowanie (w 
tym za pomocą poczty elektronicznej) informacji, materiałów lub elementów 
graficznych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej do celów 
edukacyjnych, pod warunkiem uprzedniego zwrócenia się o wydanie pisemnego 
zezwolenia w tej sprawie przez HEMPEL A/S.  

ZASTRZEŻENIE PRAW I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Wszystkie informacje, materiały lub elementy graficzne zawarte na niniejszej stronie 
internetowej, udostępniane są przy wyraźnym zastrzeżeniu praw i nie mogą stanowić 
podstawy do nabycia jakichkolwiek praw. Ani HEMPEL A/S, ani żadna z jej spółek 
zależnych lub stowarzyszonych nie składa jakichkolwiek gwarancji lub zapewnień w 
odniesieniu do informacji, materiałów lub elementów graficznych zawartych na 
niniejszej stronie internetowej i w stopniu przewidzianym przez prawo nie można 
wywodzić jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji z informacji, materiałów lub 
elementów graficznych zawartych na niniejszej stronie internetowej, które zostały 
opracowane w dobrej wierze i zgodnie z najlepszą wiedzą HEMPEL A/S w celach 
informacyjnych. HEMPEL A/S i każda z jej spółek zależnych i stowarzyszonych 



wyraźnie wyłączają, w maksymalnym stopniu, na jaki zezwala prawo, wszelkie 
zapewnienia, gwarancje, zobowiązania, obowiązki, warunki (wyraźne bądź 
dorozumiane, wynikające z umowy, ustawy lub z innego tytułu i niezależnie od 
zaniedbania HEMPEL A/S bądź którejkolwiek z jej spółek zależnych lub 
stowarzyszonych, ich pracowników lub agentów), dotyczące informacji, materiałów 
lub elementów graficznych zawartych na niniejszej stronie internetowej lub mających 
z nimi związek. W szczególności, ani HEMPEL A/S, ani żadna z jej spółek zależnych 
lub stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje (w 
tym jakiekolwiek szczególne, pośrednie, wtórne lub inne szkody, niezależnie od tego, 
czy powstałe w wyniku naruszenia kontraktu, zaniedbania czy też innego naruszenia 
prawa cywilnego), wynikające z informacji, materiałów lub elementów graficznych, 
zawartych na niniejszej stronie internetowej bądź mające z nimi związek.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

Gromadzenie i wykorzystywanie danych użytkowników.  

Dla celów statystycznych Hempel używa programów komputerowych do tworzenia 
podsumowań statystycznych, które wykorzystuje się do oceny ruchu na stronach 
internetowych, ustalania specyfikacji projektów technicznych i oceny działania 
systemu lub rozpoznawania obszarów problematycznych.  

Dane osobowe (np. nazwisko i adres e-mail) gromadzi się wyłącznie, gdy dotyczą 
odwiedzających, którzy zapisują się na biuletyn.  

Hempel nie sprzedaje, nie dokonuje obrotu, nie wymienia, ani w inny sposób nie 
udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację 
osobową, chyba że otrzyma wyraźne pozwolenie dla określonego celu. 

ODSYŁACZE DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH (ODSYŁACZE 
HIPERTEKSTOWE)  

Proszę mieć na uwadze, że odsyłacze na niniejszej stronie internetowej do stron 
osób trzecich są podane wyłącznie dla Państwa wygody i nie są pod kontrolą 
HEMPEL A/S i/lub jej spółek zależnych i/lub stowarzyszonych. W szczególności, 
odsyłacze, o których mowa, do stron osób trzecich nie wyrażają ze strony HEMPEL 
A/S jakiejkolwiek formy preferencji bądź potwierdzenia jakości stron lub produktów 
i/lub usług danej osoby trzeciej, dostępnych na lub poprzez takie strony osoby 
trzeciej. Ani HEMPEL A/S, ani żadna z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych nie 
ponosi odpowiedzialności za treść stron osób trzecich dostępnych poprzez odsyłacze 
na niniejszej stronie internetowej lub poprzez odsyłacze znajdujące się na stronach, z 
którymi połączono się za pomocą odsyłaczy znajdujących się na niniejszej stronie.  
 
Wyłączenia odpowiedzialności 
 
Karty katalogowe produktów 
Dane, specyfikacje, wskazówki i zalecenia podane na tej karcie przedstawiają 
wyłącznie wyniki prób bądź wynikają z doświadczenia nabytego w kontrolowanych 
lub specjalnie określonych okolicznościach. Ich dokładność, kompletność i 
odpowiedniość w rzeczywistych warunkach zamierzonego zastosowanie Produktów 



musi zostać określona wyłącznie przez Kupującego i/lub Użytkownika. 
 
Dostawa Produktów oraz udzielanie pomocy technicznej odbywa się zgodnie z 
OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAWY I SERWISU firmy HEMPEL, 
chyba że dokonane zostaną inne ustalenia na piśmie. Producent i sprzedawca nie 
przyjmują na siebie odpowiedzialności, a Kupujący i/lub Użytkownik zrzekają się 
wszelkich roszczeń z tego tytułu, łącznie z zaniedbaniem, z wyjątkiem zapisów 
ujętych we wspomnianych OGÓLNYCH WARUNKACH, za wszelkie następstwa, 
szkody, straty bezpośrednie lub pośrednie bądź szkody wynikające z używania 
Produktów w sposób zalecany powyżej lub na odwrotnej stronie bądź w każdy inny 
sposób. 
 
Dane dotyczące produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia i tracą ważność 
pięć lat od daty wydania. 
 
Karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych 
Informacje, które uległy zmianie w porównaniu z poprzednimi wersjami zaznaczone 
są za pomocą trójkąta w prawym górnym rogu. 
 
Informacje zawarte na kartach charakterystyki preparatów niebezpiecznych opierają 
się na wiedzy posiadanej przez firmę HEMPEL w chwili publikacji oraz na 
ustawodawstwie Unii Europejskiej i ustawodawstwie krajowym. 
 
Informacje opisują warunki w zakresie higieny i bezpieczeństwa oraz ochrony 
środowiska, jakie należy uwzględnić w czasie stosowania produktu, lecz nie stanowią 
one gwarancji cech charakterystycznych produktu. 
 
Zamawiający i/lub Użytkownik ponoszą zawsze odpowiedzialność za zapewnienie, 
że prace są planowane i prowadzone zgodnie z ustawodawstwem krajowym. 

	  


