[Zastrzeżenia prawne] Wydawcą hybrydowej gry planszowej oraz serwisu
www.lexetordo.eu jest YELLOWTEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-716)
ul.Przewóz 2, KRS 0000443612, zwany dalej Wydawcą. Wszelkie prawa do hybrydowej gry
planszowej oraz serwisu www.lexetordo.eu przysługują wyłącznie Wydawcy i są na jego
rzecz zastrzeżone.
[Dostępność] Dostęp do serwisu www.lexetordo.eu możliwy jest wyłącznie na warunkach
opisanych poniżej. Rozpoczęcie korzystania z serwisu oznacza uprzednią akceptację
poniższych warunków w całości.
Wydawca udostępnia użytkownikowi (w tym zarejestrowanemu, jak niezarejestrowanemu)
witrynę każdorazowo w takim stanie i warunkach, w jakich odbywa się to za pośrednictwem
serwera. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność serwisu, która może zostać
ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika. Wydawca
ma prawo zmiany zawartości serwisu w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej
dostępnych i włączanie nowych stron, a także zmianę ich treści, funkcjonalności i
parametrów.
[Wyłączenie odpowiedzialności] Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikłe lub mogące wyniknąć w trakcie lub w związku z korzystaniem z serwisu. W
szczególności, pomimo iż Wydawca dokłada wszelkich starań aby opisy czynności
(odpowiedzi) wyświetlane w ramach „kazusów” w grze były rzetelne i zgodne z aktualnym
stanem prawnym, zastosowanie się do nich w trakcie lub w związku z korzystaniem z
serwisu, jak też w rzeczywistym świecie, nie może być podstawą jakiejkolwiek
odpowiedzialności Wydawcy.
[Podmioty zewnętrzne] W sytuacji, w której użytkownik (zarejestrowany lub
niezarejestrowany) wykorzystuje odwołanie hipertekstowe (link) zamieszczony w serwisie,
prowadzący do serwisu lub witryny podmiotu zewnętrznego, winien każdorazowo zapoznać
się z ewentualnie istniejącymi warunkami korzystania z tego serwisu lub witryny,
ustanowionymi przez dany podmiot zewnętrzny. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za
prawidłowe działanie serwisów lub witryn podmiotów zewnętrznych.
[Prawa autorskie] Jakiekolwiek prawa autorskie do zawartości serwisu www.lexetordo.eu są
w całości zastrzeżone na rzecz Wydawcy. Kopiowanie, powielanie, dystrybucja lub
zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy nie jest
dozwolone, z wyjątkiem prawa do przeglądania zawartości serwisu, dokonywania ich zapisu
na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych oraz prawa drukowania
wybranych stron wyłącznie dla prywatnego użytku użytkownika (zarejestrowanego lub
niezarejestrowanego). Korzystanie z serwisu możliwe jest wyłącznie dla celów prywatnych, z
wyłączeniem jakiegokolwiek zastosowania o charakterze komercyjnym.
[Polityka prywatności] Wydawca zapewnia, że dane dotyczące w szczególności liczby
odwiedzin, zachowań użytkowników i dostępu do poszczególnych części serwisu (dane

administracyjne) zbierane są automatycznie dla celów statystycznych i celów związanych z
poprawą funkcjonalności serwisu. Dane osobowe użytkowników zbierane są wyłącznie za ich
wyraźną zgodą. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo w każdym czasie do dostępu do
swoich danych osobowych, ich modyfikacji, a także usunięcia. Dane osobowe nie są
przekazywane podmiotom zewnętrznym, a ich administratorem jest Wydawca. Wydawca
zapewnia, że podjął wszelkie niezbędne kroki zmierzające do prawidłowego zabezpieczenia
danych użytkowników przed jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępem osób za które
Wydawca nie odpowiada. Odpowiedzialność Wydawcy w tym zakresie ogranicza się
wyłącznie do działań umyślnych Wydawcy lub jego rażącego niedbalstwa.
[Polityka cookies] Użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości, iż dla usprawnienia
działania serwisu i witryny internetowej na dysku twardym jego komputera mogą być
domyślnie zapisywane pliki cookies („ciasteczka”). Użytkownik ma w każdym czasie prawo
dokonania zmiany ustawień dotyczących zapisywania tych plików, w szczególności w
przeglądarce internetowej wykorzystywanej przy korzystaniu z serwisu i witryny
internetowej.

