
Postanowienia dotyczące usługi opiniowania:

a) Użytkownik może pozostawić na Stronie Internetowej ocenę produktu (jego cech) dzięki
udostępnieniu przez BSH na Stronie Internetowej oprogramowania Bazaarvoice Inc. do
opiniowania. Usługa nie dotyczy opinii dotyczących obsługi klienta ani obsługi serwisowej. W
tym zakresie mają zastosowanie poniższe postanowienia.

b) Treści dostarczane przez użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne i formalne.
O wymaganiach technicznych użytkownik jest informowany w trakcie dodawania opinii.

c) Opinie niezgodne z Regulaminem nie będą publikowane.

d) Użytkownik, dostarczając jakiekolwiek treści na Stronę Internetową, oświadcza i zapewnia,
że:
 dostarczane treści dotyczą używanego przez niego urządzenia marki Bosch i jego
osobistych doświadczeń;
 dostarczane treści nie naruszają postanowień Regulaminu ani nie wyrządzają szkody
żadnej osobie fizycznej lub prawnej;
 jest jedynym ich autorem i właścicielem praw własności intelektualnej do nich się
odnoszących i przysługuje mu pełnia praw do treści;
 zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do tych treści;
 ma 18 lat lub więcej i pełną zdolność do czynności prawnych.

e) Ponadto użytkownik zobowiązuje się i zapewnia, że nie będzie dostarczać treści:
 które są nieprawdziwe, nierzetelne lub wprowadzające w błąd;
 które są lub mogą zostać uznane za zniesławiające, oszczercze, uzewnętrzniają
nienawiść, są obraźliwe, oparte na uprzedzeniach rasowych lub religijnych bądź
szkalujące albo które stanowią przypadek niezgodnego z prawem traktowania bądź
nękania jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej;
 które stanowią naruszenie praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic
handlowych lub innych praw własności intelektualnej bądź praw do ochrony wizerunku
i prywatności osób trzecich lub jakichkolwiek innych dóbr osobistych osób fizycznych
i prawnych;
 które naruszają jakiekolwiek przepisy, ustawy, rozporządzenia lub inne regulacje
prawne (w tym, między innymi, dotyczące kontroli eksportu, ochrony konsumenta,
nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałania dyskryminacji, a także nieprawdziwej lub
wprowadzającej w błąd reklamy);
 w odniesieniu do których otrzymał lub przyznano mu jakiekolwiek wynagrodzenie od
osoby trzeciej;
 które zawierają wirusy lub robaki komputerowe bądź inne potencjalnie niebezpieczne
programy, pliki lub kody HTML;
 które zawierają reklamy lub odniesienia do innych produktów, ofert bądź stron
internetowych;
 które zawierają adresy e-mail, adresy URL, numery telefonów, adresy pocztowe, łącza
do stron internetowych lub inne informacje kontaktowe;
 które zawierają krytyczne lub złośliwe komentarze na temat innych opinii
zamieszczonych na Stronie Internetowej lub ich autorów;
 które zawierają odniesienia do jakichkolwiek firm lub marek innych aniżeli Bosch lub
ceny produktu;
 które zawierają odniesienia do kwestii związanych z dokonywaniem zakupu i obsługą
klienta;
 które zawierają odniesienia do spraw serwisowych.

f) W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych zobowiązań lub zapewnień użytkownika nie
zostanie wykonane lub okaże się nieprawdziwe, użytkownik zobowiązuje się ponieść wszelkie
konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić BSH z
wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw.
użytkownik przekazując treści udziela BSH nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie
z tych treści (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na



początkowo czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa przekształci się na
zawartą na czas nieoznaczony, a użytkownikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia
licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2 letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do
udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności:
 utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania treści w prasie, telewizji, Internecie,
telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach
społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
 zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie
druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
 publicznego udostępnienia treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii
mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań,
emisji i wytworzonych egzemplarzy),
 wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 promocji i reklamy, merchandisingu,
 wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych,
w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji dla celów opisanych
w pkt (a)–(e) powyżej.

g) Użytkownik wyraża zgodę na modyfikowanie treści oraz wykonywanie przez BSH
zależnych praw autorskich do utworów zależnych od przekazanych treści oraz upoważnia BSH
do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich. BSH może
używać dostarczonych treści według swojego uznania, w tym z oznaczeniem autorstwa lub bez.
BSH nie ma obowiązku publikacji dostarczonych treści. BSH może wprowadzać zmiany,
skracać lub usuwać na swojej Stronie Internetowej treści, co do których BSH samodzielnie
uzna, że stanowią one naruszenie wymogów dotyczących dostarczanych treści i innych
postanowień Regulaminu. BSH nie gwarantuje użytkownikowi możliwości edytowania
dostarczonych treści lub ich usuwania za pośrednictwem BSH. Oceny i opinie są na ogół
publikowane w terminie dwóch do czterech dni roboczych.

h) Podając swój adres e-mail w związku z dostarczaną oceną i opinią, użytkownik upoważnia
BSH i Bazaarvoice Inc. do kontaktowania się z nim za pomocą poczty elektronicznej w związku
ze statusem oceny i w innych celach administracyjnych.

i) Jeżeli użytkownik chciałby wyrazić opinię dotyczącą obsługi klienta lub obsługi serwisowej,
prosimy o kontakt z infolinią serwisową 42 271 55 55.


