Zasady Udostępniania zakładów
1. Zasady Ogólne
1.1 Właściciel konta może zdecydować, których elementów użyć, aby spersonalizować kupon. Właściciel
Konta zgadza się i oświadcza, że elementy, w tym między innymi tła, tekst, nazwy (użytkowników), motywy,
obrazy, symbole, ikony, czcionki, emotikony nie będą:
a. wspominać, pokazywać, przedstawiać lub w widoczny sposób odnosić się do osób poniżej 18 roku
życia;
b. zniesławiające, pornograficzne, niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obsceniczne,
napastliwe, w sposób rasistowski lub etniczny dyskryminujące lub budzące zastrzeżenia,
zawierające przemoc, wrażliwe politycznie lub w inny sposób kontrowersyjne;
c. naruszać lub łamać prawa jakiegokolwiek podmiotu, który jest częścią grupy spółek Kindred Group
plc („Kindred Group”) (w tym między innymi prawa własności intelektualnej);
d. naruszać lub łamać jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym między innymi praw własności
intelektualnej).
1.2 Udostępniając kupon na platformie mediów społecznościowych, Właściciel Konta zgadza się i
oświadcza, że:
a. będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów;
b. będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad i warunków platform mediów
społecznościowych;
c. nie wykluczył się samodzielnie z gry na platformie Kindred Group, ani nie został wykluczony.
d. nie jest (pół-) zawodowym hazardzistą;
e. nie jest pracownikiem, agentem ani podmiotem powiązanym z Kindred Group;
f. nie udostępnia, nie publikuje, ani w żaden inny sposób nie wyświetla kuponu na platformach, które
(głównie) koncentrują się na nieletnich, obsługują lub skierowane są do nieletnich;
g. nie udostępnia kuponu w celach komercyjnych;
h. nie udostępnia żadnych danych osobowych na udostępnionym lub wyświetlonym kuponie, w tym
(między innymi) numeru konta lub szczegółów płatności;
i. nie udostępnia, nie publikuje, ani w żaden inny sposób nie wyświetla kuponu na platformach
używanych przez lub dla (pół-) profesjonalnych graczy lub platformach, na których oferowane lub
omawiane jest wsparcie / strategie / triki hazardowe;
j. nie zachęca ani nie promuje hazardu wśród użytkowników platformy mediów społecznościowych,
ani w żaden inny sposób nie zachęca do rozpoczynania, kontynuowania lub rozszerzania działalności
hazardowej;
k. nie udostępnia, nie publikuje, ani w żaden inny sposób nie wyświetla kuponu na platformach, które
naruszają jakiekolwiek (lokalne) prawo, dekret, rozporządzenie, wytyczną, dyrektywę lub w
przypadku, gdy charakter lub zawartość takiej platformy jest uznawana za niezgodne z prawem.
1.3 Właściciel konta nie może w żaden sposób modyfikować ani wizualnie zmieniać kuponu tak, aby nie
pokazywał on już kursów lub zakładów.
1.4 Kindred Group zastrzega sobie prawo do wyłączenia narzędzia Udostępniania Zakładów w dowolnym
momencie oraz zawieszenia lub zablokowania Konta Właściciela, jeśli narusza on zasady narzędzia.
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2. Własność intelektualna
2.1 Wszystkie dostępne materiały powiązane z narzędziem Udostępniania Zakładów lub wynikające z tego
narzędzia, są i pozostają (wyłączną) własnością Kindred Group lub któregokolwiek z jej licencjobiorców. Z
wyjątkiem przypadków wyraźnie wymienionych w niniejszych Zasadach, korzystanie z narzędzia
Udostępniania Zakładów nie stanowi żadnej licencji, cesji, przeniesienia, ani żadnych innych praw do
własności intelektualnej (zarejestrowanej lub niezarejestrowanej), w tym między innymi patentów, znaków
towarowych, znaków usługowych, zarejestrowanych wzorów, praw autorskich, praw do baz danych, praw
do wzorów, wynalazków i informacji poufnych.
2.2 Korzystając z narzędzia Udostępniania Zakładów, Właściciel Konta niniejszym zgadza się i deklaruje
absolutne i nieodwołalne przeniesienie na Kindred Group plc (w stosownych przypadkach poprzez obecne
przeniesienie przyszłych praw) z tytułu wartości firmy oraz innych praw własności intelektualnej i praw
pokrewnych, w tym i wynikających z korzystania z narzędzia Udostępniania Zakładów na całym świecie,
bezwzględnie przez cały okres lub okresy ochrony przyznanej przez prawo, włącznie z odnowieniami,
przedłużeniami i wznowieniami takich okresów. Jeśli z mocy prawa, żadne takie prawo nie może zostać
przeniesione na Kindred Group plc, Właściciel Konta niniejszym zrzeka się prawa do wykonywania
wszelkich takich praw, które są niezbywalne, w tym osobistych praw autorskich.
2.3 Korzystając z narzędzia Udostępniania Zakładów, Właściciel Konta zgadza się i oświadcza, że
natychmiast zwróci uwagę Kindred Group na wszelkie niewłaściwe lub bezprawne wykorzystanie znaków
towarowych, emblematów, projektów lub innych podobnych, praw własności intelektualnej, przemysłowej
lub handlowej.
3. Ubezpieczenie
3.1 Właściciel konta będzie bronić i zabezpieczać Grupę Kindred przed wszelkimi zobowiązaniami,
kosztami, wydatkami, szkodami i stratami (w tym między innymi wszelkimi bezpośrednimi, pośrednimi lub
wynikowymi stratami, utratą zysków, utratą reputacji i wszelkimi odsetkami, karami oraz kosztami
prawnymi (obliczanymi na podstawie odszkodowania) oraz wszystkimi innymi kosztami i wydatkami
zawodowymi) poniesionymi przez Kindred Group wynikającymi z (lub w związku z):
a. wszelkich roszczeń wniesionych przeciwko Kindred Group z tytułu rzeczywistego lub
domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich wynikających z lub w
związku z korzystaniem z narzędzia Udostępniania Zakładów.
b. wszelkich roszczeń lub sporów osób trzecich wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią na
podstawie, w wyniku, lub w związku z korzystaniem przez Właściciela Konta z narzędzia
Udostępniania Zakładów (w tym między innymi szkody dochodzone przez platformy mediów
społecznościowych lub ich użytkowników).
4. Odpowiedzialność
4.1 W zakresie dozwolonym przez prawo, Kindred Group nie będzie, w związku lub w wyniku korzystania
przez Właściciela Konta z narzędzia Udostępniania Zakładów, ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek
straty rzeczywistych lub przewidywanych dochodów lub zysków, za jakichkolwiek (specjalne, pośrednie lub
wynikłe) straty lub szkody dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy są spowodowane czynem
niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy, czy innym.
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