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1. Warunki korzystania z portalu  
 
Niniejsze warunki korzystania z portalu stanowią podstawę umowy prawnej między uczestnikiem 
portalu a Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH (Sharp/NEC). Regulują one dostęp do portalu 
partnerskiego Sharp/NEC SolutionsPLUS oraz korzystanie ze związanych z nim usług. 
 
2. Uczestnictwo w portalu 
 
2.1. Osoby uprawnione do uczestnictwa w portalu 
 
Prawo dostępu do portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS mają wszyscy pracownicy przedsiębiorstw (to 
znaczy osoby fizyczne, osoby prawne i spółki cywilne, prowadzące stałą działalność gospodarczą), 
które w celu wykonywania swojej działalności gospodarczej odsprzedają produkty i rozwiązania Sharp 
NEC Display Solutions („uczestnicy“). 
 
Prawa dostępu do portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS nie mają uczestnicy, jeśli działają jako osoby 
prywatne (to znaczy w celach, których nie można zakwalifikować ani do ich działalności gospodarczej, 
ani do ich samodzielnej działalności zawodowej) oraz pracownicy przedsiębiorstw, którzy nabywają 
produkty Sharp NEC Display Solutions w innym celu niż prowadzenie swojej działalności 
gospodarczej (to znaczy przedsiębiorstwa, które nabywają produkty Sharp NEC Display Solutions do 
własnego użytku), a także pracownicy firm konkurencyjnych i przedstawiciele prasy. 
  
2.2. Rejestracja i dostęp do portalu  
 
Warunkiem dostępu do portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS jest dokonanie rejestracji na stronie 
internetowej Sharp/NEC SolutionsPLUS. Uczestnik oświadcza, że dane podane przez niego w czasie 
rejestracji są zgodne z prawdą i kompletne.   
 
Uczestnik oświadcza ponadto, że posiada niezbędne prawo do zarejestrowania się na portalu 
Sharp/NEC SolutionsPLUS w ramach wykonywania działalności w uprawnionym przedsiębiorstwie. 
 
Uczestnik oświadcza jednocześnie, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował warunki stanowiące 
podstawę uczestnictwa w portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS. 
 
Uczestnik dokonując rejestracji potwierdza ponadto, że spełnia wiążące warunki uczestnictwa w 
portalu, wynikające z punktu 2.1. niniejszych warunków korzystania z portalu, oraz że 
przedsiębiorstwo, w którym pracuje, zalicza się do kręgu przedsiębiorstw uprawnionych do 
uczestnictwa w portalu. W przypadku niespełniania tych kryteriów brak jest podstaw prawnych do 
zawarcia umowy z firmą Sharp/NEC.  
 
Sharp/NEC zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wszystkich podanych danych oraz do zażądania 
dalszych  informacji. Pozytywny wynik takiej Sharp/NEC wyżej wymienionych kryteriów stanowi 
warunek niezbędny do uzyskania dostępu do portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS. Nawet wówczas, 
gdy rejestrujący się uczestnik spełnia wszystkie kryteria, to warunkiem niezbędnym i decydującym jest 
wyrażenie ostatecznej zgody przez Sharp/NEC. Brak jest roszczeń prawnych do udzielenia 
zezwolenia na uczestnictwo w portalu.  
 
Po rejestracji następuje otwarcie konta Sharp/NEC SolutionsPLUS dla uczestnika.  
 
Uczestnik po pomyślnej rejestracji otrzymuje mailem potwierdzenie oraz zostaje poproszony o 
utworzenie hasła do logowania się na konto Sharp/NEC SolutionsPLUS. 
 
Umowa dotycząca korzystania i dostępu do portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS dochodzi do skutku 
dopiero po pomyślnym zakończeniu rejestracji i po pozytywnym zweryfikowaniu i uznaniu danych 
rejestracyjnych lub danych przedsiębiorstwa przez Sharp/NEC oraz po pierwszym udanym 
zalogowaniu się uczestnika na jego konto Sharp/NEC SolutionsPLUS.  
 



Uczestnik ma prawo dostępu do danych wprowadzonych w czasie rejestracji oraz prawo do ich 
skorygowania, po warunkiem że poprawienie tych danych nie jest niemożliwe ze względu na 
ograniczenia techniczne. 
 
2.3. Dane dostępu i hasło 
 
Uczestnik otrzymuje nazwę użytkownika i tworzy hasło do logowania się na swoje konto Sharp/NEC 
SolutionsPLUS. W celu uniknięcia nadużyć uczestnik zobowiązany jest do dopilnowania, aby żadna 
nieuprawniona osoba trzecia nie poznała jego nazwy użytkownika i hasła. Uczestnik odpowiada za 
wszystkie działania osób, którym zezwolił na dostęp [do swojego konta] lub które w inny sposób 
korzystają z [jego] nazwy użytkownika lub hasła i ponosi wszystkie konsekwencje wynikające z użycia 
oraz nadużycia jego nazwy użytkownika i hasła. Uczestnik jest zobowiązany do bezzwłocznego 
powiadomienia Sharp/NEC, jeśli dowie się o niedozwolonym użyciu swojej nazwy użytkownika lub 
hasła, albo o innym naruszeniu bezpieczeństwa w stosunku do serwisu SolutionsPLUS.  
 
2.4. Zakończenie uczestnictwa w portalu 
 
W celu zakończenia dostępu do portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS uczestnik musi za pomocą 
swojego hasła zalogować się na portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS w zakładce „Moje dane“ i tam za 
pomocą opcji „Usuń konto“ zrezygnować z dalszego uczestnictwa w portalu. 
 
2.5. Czas trwania uczestnictwa w portalu 
 
Dostęp do portalu NE Sharp/NEC C SolutionsPLUS nie jest zasadniczo ograniczony czasowo (z 
zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 3). Jeśli uczestnik po zarejestrowaniu na portalu 
Sharp/NEC SolutionsPLUS i utworzeniu swojego hasła przez okres 12 miesięcy nie zaloguje się na 
swoje konto Sharp/NEC SolutionsPLUS, to  firma Sharp/NEC jest upoważniona do wyrejestrowania go 
z programu partnerskiego Sharp/NEC SolutionsPLUS bez uprzedniego powiadomienia. 
 
3. Wypowiedzenie  
 
Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia swojego dostępu do portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS w 
dowolnym momencie bez uprzedzenia. Sharp/NEC ma prawo do wypowiedzenia dostępu do portalu 
Sharp/NEC SolutionsPLUS  z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia. Firma Sharp/NEC ma 
prawo do  wypowiedzenia dostępu do portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS ze skutkiem 
natychmiastowym, jeśli uczestnik odejdzie z przedsiębiorstwa, dla którego pracował w czasie 
dokonania rejestracji, nie spełni swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków korzystania 
z portalu lub innych obowiązków umownych lub prawnych i pomimo wcześniejszego upomnienia lub 
wezwania nie podejmie żadnych stosownych środków zaradczych. Nie narusza to prawa stron do 
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnego powodu. 
 
Po złożeniu wypowiedzenia Sharp/NEC ma prawo do wstrzymania uczestnikowi dostępu do portalu 
Sharp/NEC SolutionsPLUS, w tym m. in. do dezaktywacji nazwy użytkownika i hasła. Po złożonym ze 
strony Sharp/NEC wypowiedzeniu ponowna rejestracja na portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS jest 
niedozwolona. W zakresie realizacji stosunków po wypowiedzeniu nadal obowiązują niniejsze warunki 
uczestnictwa w portalu. 
 
Usługi portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS są przez firmę Sharp/NEC oferowane dobrowolnie. Z faktu 
uzyskania dostępu do portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS przez określony czas nie można wywodzić 
żadnych roszczeń do ponownego udzielenia dostępu w późniejszym czasie. Sharp/NEC zastrzega 
sobie prawo do zamknięcia portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS w dowolnym momencie - po 
wcześniejszym powiadomieniu za pośrednictwem strony internetowej - lub zastąpienia go innym 
portalem. Z zastrzeżeniem odpowiedniego specjalnego postanowienia w programie zastępczym oba 
te przypadki są równoważne z wypowiedzeniem umowy przez Sharp/NEC. 
 
4. Ograniczenia serwisu 
 
Sharp/NEC może wprowadzić ogólne zasady i ograniczenia dotyczące dostępu do portalu Sharp/NEC 
SolutionsPLUS. Sharp/NEC zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia ze 
skutkiem na przyszłość wszelkich aspektów portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS, bez ponoszenia z 
tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności – odnosi się to również do czasu eksploatacji i dostępności 
portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS. Sharp/NEC zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia 



ograniczeń dla określonych usług lub do całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do 
portalu SolutionsPLUS i / lub związanych z nim usług bez wcześniejszego powiadomienia i bez 
ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. 
 
5. Ochrona danych 
 
Dane osobowe i firmowe związane z rejestracją na portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS są gromadzone 
i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i używane tylko do celów 
służących prowadzeniu portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS. Jeśli jest to konieczne do zawarcia i 
realizacji umów i usług ze strony Sharp/NEC, dane osobowe uczestnika i/ lub jego pracowników mogą 
być przekazywane podmiotom świadczącym usługi i / lub innym osobom trzecim. 
 
Dalsze szczegóły na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności, zamieszczonej 
na stronie www.sharpnecdispays.eu.  
 
6. Zachowanie poufności 
 
W ramach korzystania z portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS uczestnikowi udostępniane są informacje 
poufne. Informacje te obejmują w szczególności dane techniczne i handlowe firmy Sharp/NEC 
(„informacje poufne“). Uczestnik zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w tajemnicy i 
poufnego traktowania wszystkich informacji poufnych uzyskanych w czasie uczestniczenia w portalu. 
Informacjami poufnymi są wszystkie informacje oznaczone jako takie. Kopie lub inne zapisy informacji 
poufnych mogą być sporządzane tylko wtedy, gdy wymaga tego uczestnictwo w portalu. Uczestnik 
bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Sharp/NEC nie może przekazywać lub w inny sposób 
ujawniać osobom trzecim żadnych informacji poufnych na temat portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS 
czy związanych z nim usług. 
 
7. Wyłączenie gwarancji  
 
Dostęp do portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS i związane z nim usługi, łącznie ze wszystkimi treściami, 
oprogramowaniem, funkcjami, materiałami i informacjami udostępnianymi przez, za pośrednictwem i w 
związku z serwisem SolutionsPLUS mają status „tak jak widać” [tj. bez udzielenia za nie gwarancji]. 
Sharp/NEC i jej przedsiębiorstwa zależne oraz inne przedsiębiorstwa powiązane, jej przedstawiciele, 
współwłaściciele marki i inni partnerzy (zwani łącznie „stronami Sharp/NEC”) w najszerszym 
dozwolonym prawem zakresie nie podejmują żadnych zobowiązań i nie udzielają żadnych gwarancji 
odnośnie portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS lub treści, materiałów, informacji i funkcji udostępnianych 
przez portal Sharp/NEC SolutionsPLUS oraz jakichkolwiek luk w zakresie bezpieczeństwa w związku 
z przesyłaniem informacji podlegających szczególnej ochronie przez portal Sharp/NEC 
SolutionsPLUS. Żadna ze stron Sharp/NEC nie udziela jakichkolwiek gwarancji odnośnie portalu 
Sharp/NEC SolutionsPLUS, zgodności z przepisami prawa, zbywalności [produktów] czy ich 
przydatności do określonego celu. Strony Sharp/NEC nie gwarantują nieprzerwanej i niezakłóconej 
dostępności serwisu SolutionsPLUS i jego funkcji. Strony Sharp/NEC nie odpowiadają też za 
jakiekolwiek przerwy w dostępności programu SolutionsPLUS i związanych z nim usługach. 
 
8. Ograniczenie odpowiedzialności 
 
Sharp/NEC ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody na życiu i zdrowiu wynikłe z 
nieumyślnego naruszenia któregoś postanowienia umownego lub naszego rażącego zaniedbania albo 
umyślnego działania, a także za wszystkie szkody powstałe w wyniku rażącego naruszenia przez 
Sharp/NEC postanowienia umownego lub w wyniku umyślnego naruszenia wypełniania obowiązków, 
lub też ich rażącego zaniedbania przez przedstawiciela ustawowego Sharp/NEC, lub inną osobę, 
wypełniającą w imieniu Sharp/NEC zobowiązanie umowne oraz za szkody, o których mowa w 
Produktsicherheitsgesetz [= niemieckiej ustawie o bezpieczeństwie produktów], a także za naruszenie 
gwarancji. 
 
W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych wynikłych z błahego niedbalstwa 
(obowiązki zasadnicze) odpowiedzialność Sharp/NEC jest ograniczona do przewidywalnych 
zazwyczaj szkód. Sharp/NEC nie odpowiada za wszystkie inne naruszenia zobowiązań wynikłe z 
błahego niedbalstwa. 
 
 
 



9. Właściwość miejscowa sądu, obowiązujące prawo 
 
Niniejsze warunki korzystania z portalu podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem 
norm międzynarodowego prawa prywatnego. Strony podporządkowują się osobiście wyłącznej 
jurysdykcji właściwych sądów w Monachium/w Niemczech. Strony wykluczają jednoznacznie 
możliwość zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów do niniejszych warunków korzystania z portalu. 
 
10. Zmiana warunków korzystania z portalu  
 
Sharp/NEC ma prawo do jednostronnej zmiany, modyfikacji i rozszerzania wszystkich postanowień 
tych warunków korzystania z portalu ze skutkiem na przyszłość. W przypadku, gdy będziemy chcieli 
zmienić, zmodyfikować czy rozszerzyć jakieś postanowienie niniejszych warunków, Sharp/NEC 
powiadomi o takiej zmianie, modyfikacji, czy rozszerzeniu wszystkich zarejestrowanych użytkowników. 
Zmiany stają się skuteczne po upływie czterech tygodni od dnia ich opublikowania i są uważane za 
zaakceptowane przez uczestników oraz zaczynają obowiązywać w przyszłości odnośnie 
uczestniczenia w portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS i dostępu do SolutionsPLUS oraz wszystkich 
związanych z nimi usług, z których uczestnicy będą korzystać po dniu opublikowania. W przypadku, 
gdy uczestnik portalu nie wyraża zgody na taką zmianę, ma jedynie prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec zmiany, modyfikacji czy rozszerzenia. Jeśli uczestnik wniesie sprzeciw wobec jakieś zmiany, 
modyfikacji, czy rozszerzenia, to firma Sharp/NEC jest upoważniona do wypowiedzenia mu 
uczestnictwa w portalu  Sharp/NEC SolutionsPLUS zgodnie z ogólnymi postanowieniami dotyczącymi 
wypowiedzenia, zawartymi w niniejszych warunkach korzystania z portalu.  
 
11. Cesja praw i obowiązków 
 
Uczestnik nie może scedować stosunku umownego, wynikającego z rejestracji czy wszelkich 
związanych z nim praw i obowiązków ani na mocy prawa, ani w inny sposób, bez uzyskania 
wcześniejszej zgody na piśmie od Sharp/NEC, a każda próba ich przeniesienia jest nieważna. 
Sharp/NEC zastrzega sobie prawo do nieograniczonej cesji stosunku umownego, wynikającego z tej 
rejestracji oraz wszelkich związanych z nim praw i obowiązków bez powiadamiania lub zgody 
uczestnika na osobę trzecią. Z zastrzeżeniem powyższego niniejsze warunki korzystania z portalu są 
dla stron wiążące i skuteczne wobec zaangażowanych stron, ich następców prawnych oraz 
dopuszczonych cesjonariuszy. 
 
12. Pozostałe postanowienia 
 
Jeżeli Sharp/NEC zaniecha skorzystania z jakiegoś prawa czy postanowienia, wynikającego z 
niniejszych warunków korzystania z portalu, lub nie będzie go dochodzić, nie oznacza to generalnego 
zrzeczenia się takiego prawa czy postanowienia. Jeśli właściwy sąd uzna jakąś klauzulę niniejszych 
warunków korzystania z portalu za niewykonalną lub niedopuszczalną, takie postanowienie zostanie 
wówczas ograniczone lub wykluczone w takim stopniu, w jakim będzie to konieczne, aby warunki do 
korzystania z portalu między stronami miały pełną moc  
obowiązującą. 
 
Poszczególne tytuły służą jedynie do orientacji w tekście i w żaden sposób nie definiują, nie 
ograniczają, nie interpretują ani nie opisują zakresu czy obszaru obowiązywania danej klauzuli.  
 


