OBOWIĄZKOWE WARUNKI KORZYSTANIA
Data Wejścia w Życie: 24 maja 2013 r.
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY I OPROGRAMOWANIA, MUSISZ
ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ OBOWIĄZKOWYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA.
NINIEJSZA UMOWA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W JĘZYKU ANGIELSKIM, ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH. W PRZYPADKU, GDY NINIEJSZA UMOWA
ZOSTAŁA PRZETŁUMACZONA, A PRZETŁUMACZONA WERSJA RÓŻNI SIĘ OD WERSJI
ANGIELSKIEJ, OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE WERSJA ANGIELSKA. ROZUMIESZ I AKCEPTUJESZ, IŻ
MIAŁEŚ MOŻLIWOŚĆ PRZETŁUMACZENIA NINIEJSZEJ UMOWY, ORAZ ROZUMIESZ I
AKCEPTUJESZ WSZYSTKIEJ JEJ WARUNKI.
BNI Enterprises, Inc. (zwaną dalej BNI) dostarcza niniejszą Stronę i związane z nią usługi z
zastrzeżeniem przestrzegania warunków określonych w niniejszej Umowie Obowiązkowych Warunków
Korzystania („Umowa”).
Niniejsza strona zawiera mini-strony dostępne dla Franczyzobiorców i będące pod ich częściową
kontrolą (np. Strony Regionalne i Strony Grup). Uzyskując dostęp i korzystając ze Strony,
Franczyzobiorca akceptuje warunki określone poniżej i rozumie, iż Odwiedzający polega na Warunkach
Korzystania i Polityce Prywatności zawartych w niniejszym dokumencie. Franczyzobiorca, który ma
dostęp do informacji o Odwiedzających akceptuje, iż jest związany Warunkami Korzystania i Polityką
Prywatności tak, jakby oddzielnie zawierał Umowę z Odwiedzającym.
Niniejsza Umowa oraz warunki wymienione w Polityce Prywatności lub w inny sposób włączone przez
odniesienie regulują stosunek pomiędzy BNI a Tobą, Odwiedzającym (lub, w odniesieniu do strony, z
którą BNI bądź Franczyzobiorca zawarli wcześniej umowę, niniejsza Umowa zastępuje wszelkie takie
umowy), w odniesieniu do Twojego korzystania ze Strony. TWOJE KORZYSTANIE ZE STRONY
SKUTKUJE POWSTANIEM PRAWNIE WIĄŻĄCEJ UMOWY NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH
WARUNKÓW KORZYSTANIA ORAZ WARUNKÓW POLITYKI PRYWATNOŚCI I NINIEJSZYM
AKCEPTUJESZ WSZYSTKIE POWYŻSZE WARUNKI. Uznajesz, iż zapoznałeś się i zrozumiałeś
warunki niniejszej Umowy Obowiązkowych Warunków Korzystania (i/lub miałeś możliwość konsultacji
z adwokatem), oraz że akceptujesz, iż będziesz związany wszystkimi jej postanowieniami. Jeżeli nie
akceptujesz niniejszych Obowiązkowych Warunków Korzystania bądź Polityki Prywatności, nie możesz
korzystać ze Strony lub Oprogramowania i powinieneś niezwłocznie opuścić niniejszą stronę.
Użyte w niniejszej Umowie, słowa Ty i Twoje odnoszą się do każdej osoby uzyskującej dostęp do Stron
BNI bądź korzystających z Oprogramowania. Słowa my, nas i nasze odnoszą się do BNI. Niektóre
terminy zawarte w niniejszym dokumencie, które odnoszą się do BNI, mogą również odnosić się do
Franczyzobiorcy.
W każdym momencie i wedle własnego uznania, BNI może zmienić lub zaktualizować niniejszą Umowę
poprzez zamieszczenie zmienionej Umowy na Stronie. Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej
strony pod kątem zmian Umowy. Ponadto, każdorazowo w przypadku zmiany pojawi się metoda
akceptacji kliknięciem. Twoje korzystanie ze Strony lub Oprogramowania po zamieszczeniu
zaktualizowanej Umowy stanowi akceptację ostatniej aktualnej wersji Umowy. Jeżeli nie akceptujesz
zmian, musisz usunąć wszystkie należące do Ciebie konta i zaprzestać korzystania ze Strony i
Oprogramowania. Dalsze korzystanie ze Strony i Oprogramowania oznaczać będzie, iż akceptujesz
niniejsze warunki.
Ponadto, BNI zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania dostarczania Strony (bądź
jakiejkolwiek jej części), bez zawiadomienia, w każdym momencie, tymczasowo lub na stałe.
Akceptujesz, iż BNI i Franczyzobiorca nie ponoszą odpowiedzialności względem Ciebie lub
jakiejkolwiek osoby trzeciej z tytułu modyfikacji, zawieszenia bądź zaprzestania dostarczania Strony lub
Materiałów (jak określono poniżej).
Zwracamy również uwagę, iż jako członek, członek zespołu kierowniczego, członek pomocniczy
zespołu kierowniczego, dyrektor, doradca dyrektora, ambasador, pracownik, niezależny kontrahent

bądź inna osoba związana umową z BNI, zobowiązałeś się również do przestrzegania innych zasad
postępowania i musisz korzystać z niniejszej strony zgodnie z tymi zasadami.
W przypadku, gdy znajdujesz się w kraju objętym embargiem przez Stany Zjednoczone lub jesteś na
liście Wyszczególnionych Obywateli Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, nie będziesz
prowadził działalności handlowej na niniejszej stronie. W przypadku, gdy znajdujesz się w kraju, którego
przepisy prawa nie uznają postanowień niniejszej Umowy, zobowiązujesz się do bycia związanym
umownie do przestrzegania jej postanowień w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i
zapewnienia BNI rekompensaty z tytułu wszelkich postanowień uznanych za niewykonalne, w sposób
określony przez arbitra wyznaczonego przez BNI.
W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej Umowy lub innych Twoich umów, prosimy o
kontakt pod adresem BNI@BNI.com.
OBJĘTE STRONY
Niniejsza Umowa ma zastosowanie do postępowania w odniesieniu do strony BNIConnect (Strona),
znajdującej się w domenie BNIConnect.com, jak również wszelkich innych stron powiązanych bądź
zależnych działających za pośrednictwem platformy BNIConnect, w dodatku do BNI.com. Zwracamy
uwagę, iż w przypadku, gdy odwiedziłeś niniejszą stronę poprzez wpisanie nazwy domeny innej, niż
BNIConnect.com, niniejsze warunki w dalszym ciągu obowiązują dla Twojego postępowania.
LICENCJA NA KORZYSTANIE ZE STRONY
Tak długo, jak przestrzegasz warunków niniejszej Umowy i wszystkich powiązanych dokumentów
wchodzących w jej skład, BNI niniejszym udziela Ci ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej,
niewyłącznej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na uzyskiwanie dostępu do Strony poprzez
zwykłą przeglądarkę internetową, przeglądanie Strony i całej znajdującej się na niej Zawartości i
Materiałów przeznaczonych do publicznego wyświetlania. UMOWA WPŁYWA NA TWOJE PRAWA I
OBOWIĄZKI I POWINNA BYĆ UWAŻNIE PRZECZYTANA. Wszelkie naruszenia warunków niniejszej
Umowy stanowią podstawę do natychmiastowego wypowiedzenia powyższej ograniczonej licencji.
Żadne inne prawa nie są udzielane, w sposób domniemany bądź inny.
WŁĄCZONE WARUNKI
Następujące dodatkowe warunki zostają włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie, a Twoja
akceptacja niniejszej Umowy zobowiązuje Cię do przestrzegania wszystkich dodatkowych warunków w
następujących dokumentach:
1. Polityka Praw Autorskich
2. Polityka Skarg, w tym skarg dotyczących znaków towarowych
3. Polityka Prywatności
4. Kodeks Etyki On-line
UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
Poniżej znajdują się wymogi Twojego uprawnienia do korzystania ze Strony i niniejszym zapewniasz, iż
spełniasz wszystkie te wymogi.
1. Masz więcej, niż 18 lat;
2. Jesteś aktualnie członkiem grupy BNI o nieposzlakowanej opinii, oraz że wszystkie opłaty należne z
tytułu członkostwa zostały w całości i terminowo opłacone, lub jesteś dyrektorem, pracownikiem bądź
niezależnym kontrahentem BNI bądź Franczyzobiorcy, lub jesteś Franczyzobiorcą BNI o
nieposzlakowanej opinii;
3. Nie zostałeś wcześniej zawieszony bądź usunięty ze Strony;

4. Nie jesteś konkurentem BNI i nie pracujesz, nie świadczysz usług konsultacji ani w inny sposób nie
pomagasz konkurentowi BNI; oraz,
5. Jesteś w pełni upoważniony i zdolny do zawarcia niniejszej Umowy, a jej zawarcie nie narusza innych
umów bądź praw, Twoich bądź osób trzecich.
JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM STRONY
Jest kilka sposobów, aby zostać Użytkownikiem Strony.
Jeżeli nie jesteś aktualnie członkiem BNI, możesz zapisać się w celu otrzymania nazwy użytkownika i
poprosić o kontakt w sprawie dołączenia do BNI lub wypełnić wniosek on-line. W przypadku wypełniania
wniosku on-line, musisz zgodnie z prawdą odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte we wniosku,
zapewniając o ich prawdziwości; mogą pojawić się dodatkowe warunki, które musisz zaakceptować
przed złożeniem wniosku. W przypadku złożenia wniosku lub prośby o kontakt, BNI może się z Tobą
skontaktować lub wykorzystać przesłane informacje zgodnie z [Polityką Prywatności].
W przypadku, gdy odwiedzisz spotkanie grupy BNI, członek takiej grupy, przedstawiciel BNI bądź
Franczyzobiorca może wprowadzić informacje uzyskane od Ciebie w trakcie takiego spotkania na
Stronę. BNI lub Strona może wysłać do Ciebie wiadomość z zaproszeniem do dołączenia do BNI przez
wypełnienie wniosku on-line - wiadomość ta może zawierać Twoją nazwę użytkownika i hasło dostępu
do Strony.
W przypadku, gdy wypełnisz papierowy wniosek o dołączenie do BNI na spotkaniu BNI, członek lub
przedstawiciel BNI bądź Franczyzobiorca może wprowadzić informacje z Twojego wniosku na Stronę.
BNI, Franczyzobiorca lub Strona może wysłać do Ciebie wiadomość - wiadomość ta może zawierać
Twoją nazwę użytkownika i hasło dostępu do Strony.
W przypadku, gdy jesteś już członkiem BNI, członek Twojej grupy lub przedstawiciel BNI bądź
Franczyzobiorca może wprowadzić informacje o Tobie uzyskane z Twojego członkostwa na Stronę, a
Strona, przedstawiciel BNI lub Franczyzobiorca może skontaktować się z Tobą w celu podania Ci nazwy
użytkownika i hasła dostępu do Strony.

DOSTĘPNOŚĆ I KORZYSTANIE ZE STRONY
O ile BNI dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, iż Strona jest dostępna w każdym momencie,
BNI nie gwarantuje bądź deklaruje, iż dostęp do Strony będzie nieprzerwany lub wolny od błędów i nie
gwarantuje, iż użytkownicy będą mogli w każdym momencie uzyskać dostęp bądź korzystać ze
wszystkich lub części funkcjonalności Strony.
W każdym momencie, BNI może zmienić, zawiesić bądź zakończyć działanie dowolnych (bądź
wszystkich) aspektów Strony, w tym dostępności dowolnej funkcjonalności Strony lub Twojego konta
użytkownika, wedle własnego uznania. Ponadto, BNI może nałożyć limity na korzystanie z lub dostęp
do niektórych funkcjonalności bądź części Strony, lub ograniczyć Twój dostęp do jakiejkolwiek części
bądź całości Strony, w każdym przypadku bez zawiadomienia lub odpowiedzialności. Usiłowanie lub
faktyczne uzyskanie dostępu do tych części Strony, dla których nie masz pozwolenia, jest zabronione.
Celem Strony jest świadczenie usługi na rzecz Franczyzobiorców BNI, ich pracowników,
dyrektorów/doradców dyrektorów oraz członków, aby ułatwić nawiązywanie przez nich kontaktów z
innymi członkami BNI. Strona nie ma służyć, jako narzędzie marketingowe do sprzedaży konkretnych
produktów bądź usług (innych, niż produkty bądź usługi BNI i zatwierdzone banery reklamowe), a
korzystanie ze Strony w celu namawiania innych osób do kupna, w ramach lub bez Strony, bez
uprzedniej pisemnej zgody BNI, jest surowo zabronione. Komunikacja audiowizualna i spam są
wyraźnie zabronione. Eksplorowanie, ekstraktowanie bądź indeksowanie danych, które mogą zostać
wykorzystane do namawiania innych osób do kupna również jest wyraźnie zabronione. W przypadku
jakichkolwiek pytań o akceptowalność danej praktyki, prosimy o kontakt z BNI pod adresem
BNI@BNI.com.

BNI nie ma obowiązku utrzymywania Strony bądź jakichkolwiek informacji, Zawartości, Przesłanych
Elementów, Materiałów lub innych rzeczy przesyłanych, zamieszczanych bądź udostępnianych przez
Ciebie na Stronie lub w inny sposób dostępnych na Stronie. BNI zastrzega sobie prawo do wstrzymania,
usunięcia i/bądź odrzucenia takich materiałów na Stronie lub dostępnych bądź zamieszczonych na niej
przez Ciebie jako część Twojego konta, z zawiadomieniem lub bez, w każdym momencie. Dla uniknięcia
wątpliwości, BNI nie ma obowiązku przechowywania, utrzymywania bądź dostarczania Ci kopii
jakichkolwiek informacji, Zawartości, Przesłanych Elementów, Materiałów lub innych rzeczy
przesyłanych przez Ciebie bądź innego użytkownika na Stronę w jakikolwiek sposób.
Uznajesz i akceptujesz, iż BNI i/lub Franczyzobiorca może wysyłać Ci istotne zawiadomienia bądź inne
informacje związane ze Stroną drogą elektroniczną lub innymi środkami, z uwzględnieniem telefonu
komórkowego bądź innych urządzeń przenośnych i faksów. Uznajesz i akceptujesz, iż BNI i
Franczyzobiorca nie ponoszą odpowiedzialności związanej z lub wynikającej z utrzymywaniem przez
Ciebie niedokładnych bądź nieaktualnych danych kontaktowych lub innych informacji profilowych, bądź
związanej z nieotrzymaniem przez Ciebie istotnych lub kluczowych informacji dotyczących Strony.
WPŁYW NA CZŁONKOWSTWO BNI
Niezależnie od wszelkich sprzecznych umów zawartych z BNI bądź Franczyzobiorcą lub wszelkich
zasad bądź przepisów BNI, rozumiesz i akceptujesz, iż inni użytkownicy niniejszej Strony mogą należeć
do tej samej profesji lub klasyfikacji biznesowej, co Ty, a korzystając ze Strony, nie sprzeciwiasz się
udziałowi w niej dodatkowych osób. Ponadto, rozumiesz i akceptujesz, iż ze względu na internetowy
charakter Strony, udział w niej wielu osób tej samej profesji bądź klasyfikacji biznesowej nie stoi w
sprzeczności z żadną polityką grupy BNI ograniczającą udział w grupie BNI do jednej osoby na profesję
bądź klasyfikację biznesową.
Ponadto, udział w BNIConnect nie jest substytutem Twojego zaangażowania w grupie.
WYRAŹNY WARUNEK ZOSTANIA UŻYTKOWNIKIEM
BNI uznaje, iż Grupy i regiony BNI korzystały wcześniej z osobnych stron do promocji działalności BNI
i budowania reputacji organizacji. BNIConnect oferuje nowy model wzmacniający organizację. Zgodnie
ze Standardami Brandingu BNI, rozumiesz i akceptujesz, iż wszelkie nazwy Domeny BNI (jak określono
poniżej), zostały utworzone i używane dla celów budowania reputacji w grupie bądź regionie BNI
korzystającym z danej Nazwy Domeny BNI oraz dla ostatecznego celu budowania reputacji w BNI. W
związku z powyższym, jako warunek zostania użytkownikiem oraz warunek Twojego dalszego
korzystania ze Strony i wszelkich znajdujących się na niej Usług, niniejszym przenosisz na BNI wszelki
udział, jaki możesz posiadać w Nazwie Domeny BNI, w tym, między innymi, wszelki udział w rejestracji
nazwy domeny dla jakiejkolwiek Nazwy Domeny BNI. Na życzenie BNI, zobowiązujesz się podpisać
wszelkie dalsze dokumenty i/bądź umowy niezbędne do przeniesienia powyższych praw na BNI i
zobowiązujesz się do pełnej współpracy przy przenoszeniu na BNI rejestracji dla jakiejkolwiek Nazwy
Domeny BNI. Nazwa Domeny BNI oznacza wszelkie nazwy domeny internetowej zawierające lub
niezawierające znaku towarowego BNI, które były używane przez grupę bądź region BNI w związku z
działalnością lub zarządzaniem taką grupą lub regionem. Zobowiązujesz się powstrzymać od tworzenia,
kupowania, rejestrowania bądź używania takich domen w przyszłości i akceptujesz, iż wszelkie takie
domeny są przenoszone na BNI.
ISTOTNE ZAWIADOMIENIA/WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
BNI udostępnia na Stronie informacje i materiały, w tym, między innymi, podsumowania, opisy, profile
użytkowników, podsumowania zawodowe, teksty, artykuły, video, obrazy, grafiki, publikacje,
wiadomości, ankiety, seminaria, informacje o członkach BNI, instrukcje i wszelkie inne materiały
pojawiające się na Stronie („Materiały”), wyłącznie dla ogólnych celów informacyjnych.
Materiały nie mają stanowić i NIE STANOWIĄ porady finansowej, podatkowej, inwestycyjnej,
medycznej, prawnej bądź biznesowej. Osoby uzyskujące dostęp do Materiałów nie powinny działać w
oparciu o nie bez uprzedniego zasięgnięcia konsultacji biznesowej, prawnej, finansowej, podatkowej,
inwestycyjnej, medycznej lub innej, jako że powyższe Materiały są natury ogólnej i nie mogą nie mieć
zastosowania do konkretnej sytuacji. Jako takie, Materiały nie powinny być wykorzystywane w miejsce

konsultacji z profesjonalnym doradcą. Prosimy o skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą w
przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyżej wymienionych kwestii. BNI, jego podmioty
stowarzyszone, pracownicy, przedstawiciele, pośrednicy, funkcjonariusze, dyrektorzy bądź
Franczyzobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za podejmowane przez Ciebie decyzje.
Strona może zawierać błędy bądź nieścisłości typograficzne, w tym, między innymi, błędy bądź
nieścisłości w zakresie cen, informacji o produktach, informacji o usługach oraz opisów lub dostępności
produktów i może nie być kompletna lub aktualna. BNI zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich
błędów, nieścisłości bądź pominięć (w tym po złożeniu lub potwierdzeniu jakiegokolwiek zamówienia
i/bądź obciążeniu Twojej karty kredytowej) oraz do zmiany bądź aktualizacji informacji w każdym
momencie, bez uprzedniego zawiadomienia. Zwracamy uwagę, iż takie błędy, nieścisłości lub
pominięcia mogą dotyczyć cen i dostępności, i zastrzegamy sobie prawo do anulowania bądź odmowy
przyjęcia zamówienia składanego w oparciu o nieprawidłowe informacje w zakresie cen lub dostępności.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory, rozmiary, wymiary, materiały, tekstury i wszelkie inne aspekty
fizyczne (Przedstawienie) towarów pojawiających się na Stronie były wyświetlane tak dokładnie i
rzetelnie, jak to możliwe. Jednakże, nie możemy zapewnić i nie zapewniamy gwarancji, obietnicy ani
umowy, iż przedstawiane lub opisywane produkty są rzeczywiście zgodne z ich Przedstawieniem lub
opisem.
Wszelkie oferty cenowe, informacje o usługach bądź inne informacje dotyczące dostarczania i opłat z
tytułu towarów bądź usług oferowanych przez BNI mają charakter czysto informacyjny i ilustracyjny. BNI
nie zapewnia i nie zapewnia gwarancji, obietnicy ani umowy, iż przedstawiane lub opisywane towary
bądź usługi są rzeczywiście oferowane lub zgodne z ich opisem na Stronie. BNI zastrzega sobie prawo
do zaprzestania oferowania wszelkich takich usług bądź świadczeń na rzecz potencjalnych lub
faktycznych członków bądź klientów w każdym momencie, w każdym przypadku bez zawiadomienia
bądź odpowiedzialności.
Zamieszczając informacje na Stronie, potwierdzasz zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu Etyki
BNI, jak również Kodeksu Etyki On-line BNI. Jednakże, pomimo iż powyższe postanowienie obowiązuje
również inne osoby, internet jest narażony na próby nieuprawnionego dostępu, a hasła są czasami
wykradane bądź hakowane. W związku z tym, przed przyjęciem jakiejkolwiek porady bądź rekomendacji
od innych osób i podjęciem działań na jej podstawie, sugerujemy niezależne potwierdzenie takiej porady
bądź rekomendacji.
ZASADY POSTĘPOWANIA
Twoje korzystanie ze Strony jest uwarunkowane przestrzeganiem Kodeksu Etyki On-line BNI, jak
również niniejszych zasad postępowania, wszystkich innych warunków Umowy oraz polityki,
wytycznych i Kodeksu Etyki twojego członkostwa w BNI bądź innej umowy zawartej z BNI lub
Franczyzobiorcą. Ponadto, zobowiązujesz się nie angażować w nękanie, zastraszanie, dyskryminację i
inne niechciane bądź niewłaściwe zachowanie.
Podczas uzyskiwania dostępu i/lub korzystania ze Strony i/bądź Materiałów, zobowiązujesz się
przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulaminów. Jesteś zobowiązany,
w każdym momencie, do podawania prawdziwych i dokładnych informacji we wszelkich Materiałach,
Zawartości, Przesyłanych Elementach lub innych materiałach dostarczanych bądź przesyłanych na
Stronę. Zobowiązujesz się zapoznawać z i niezwłocznie dostosowywać do wszystkich wiadomości
dotyczących Strony otrzymywanych od BNI.
Podczas uzyskiwania dostępu i/lub korzystania ze Strony i/bądź Materiałów, Franczyzobiorcy
zobowiązują się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulaminów.
Ponadto, Franczyzobiorcy podejmą niezbędne kroki w celu zapewnienia, iż przestrzegane są wszelkie
przepisy w zakresie ochrony danych i prywatności oraz postanowień dotyczących bezpiecznej wymiany
informacji z BNI.
Musisz przechowywać Twoje hasło użytkownika oraz wszelkie inne informacje niezbędne do logowania
się na Stronie, jeżeli dotyczy, w sposób poufny i bezpieczny. BNI nie ponosi odpowiedzialności za
nieuprawniony dostęp do Twojego konta lub profilu przez innych odwiedzających Stronę i wszelkie
konsekwencje takiego dostępu i może nie podjąć żadnych działań w celu wyłączenia konta do czasu

otrzymania od Ciebie wyraźnego zawiadomienia. W przypadku potwierdzonego nieuprawnionego
korzystania, BNI może w rozsądnym tempie podjąć uzasadnione kroki w celu wyłączenia lub
zablokowania konta bądź rozwiązania Twojej sytuacji w inny sposób. W przypadku, gdy chcesz zgłosić
naruszenie, prosimy o kontakt pod adresem BNI@BNI.com, z tytułem wiadomości: Zawiadomienie o
Naruszeniu Konta.
Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za interakcję z innymi użytkownikami Strony. BNI może monitorować
spory pomiędzy Tobą a innymi użytkownikami i w dowolnym momencie zamknąć Twoje konto, wedle
własnego uznania; jednakże, BNI nie ma obowiązku monitorować takiej interakcji ani podejmować
konkretnych działań./o:p>
Zobowiązujesz się nie korzystać ze Strony dla nielegalnych bądź nieuczciwych celów, w tym podawania
się za jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym, między innymi, pracownika, pośrednika lub
przedstawiciela BNI; bądź twierdzenia lub sugerowania, iż BNI aprobuje jakiekolwiek składane przez
Ciebie oświadczenia. Nie możesz korzystać z informacji uzyskanych ze Strony w celu nękania,
spamowania bądź zastraszania innych osób lub kontaktowania się z nimi bez ich zgody.
Nie możesz modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, kopiować, dokonywać inżynierii wstecznej,
dekompilować bądź demontować jakiejkolwiek części Strony lub Materiałów. Ponadto, nie możesz
ingerować w ani zakłócać działania Strony, w tym ograniczać lub uniemożliwiać innym osobom
korzystanie ze Strony poprzez hakowanie lub zasłanianie jakiejkolwiek części Strony. Ponadto, zabrania
się przekazywania lub udostępniania w związku ze Stroną wszelkich ataków typu DOS, wirusów, koni
trojańskich, rootkitów bądź innych szkodliwych kodów. Ponadto, nie możesz ingerować w lub naruszać
prawa do prywatności lub innych praw użytkowników Strony bądź odwiedzających, ani eksplorować,
ekstraktować lub zbierać danych osobowych o użytkownikach Strony bądź odwiedzających lub o
pracownikach BNI bądź innych osobach zidentyfikowanych na Stronie bez ich wyraźnej, pisemnej
zgody.
Nie możesz również sprzedawać, odsprzedawać, przenosić, licencjonować bądź wykorzystywać dla
celów komercyjnych możliwości korzystania z lub dostępu (z uwzględnieniem dzielenia się hasłami i
danymi logowania) do Strony bądź Materiałów. Nie możesz eksplorować ani ekstraktować informacji ze
Strony, z uwzględnieniem indeksowania. O ile Strona bądź użytkownik strony nie wyrazi zgody, nie
możesz korzystać ze Strony w celu zabiegania o innych użytkowników Strony, zarówno poprzez
funkcjonalność Strony, jak i zewnętrzną funkcjonalność.
Nie możesz tworzyć ramek, odzwierciedlać, hotlinkować ani w inny podobny sposób wykorzystywać
całości bądź części Strony lub zawartości Strony, w tym znajdującej się na niej własności intelektualnej
BNI bądź osób trzecich bez naszej uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody. W żadnym wypadku, nie
możesz linkować do strony korzystając z metody, która omija etap logowania i podawania hasła. Nie
możesz uzyskiwać dostępu do żadnej części Strony, która nie jest publiczna lub nie jest przeznaczona
do dostępu dla ogólnych użytkowników; nie możesz również usiłować ominąć środków bezpieczeństwa
funkcjonujące na Stronie.
W przypadku, gdy masz możliwość uzyskania dostępu lub pobrania ze Strony oprogramowania
udostępnionego przez BNI („Oprogramowanie”), takie Oprogramowanie jest chronione prawem
autorskim BNI i/lub jego licencjodawców. Twoje korzystanie z Oprogramowania jest regulowane
warunkami umowy licencji użytkownika końcowego, jeżeli dotyczy, która została załączona do lub
uwzględniona w Oprogramowaniu. Nie możesz instalować ani korzystać z Oprogramowania, do którego
załączono, lub w którym uwzględniono taką umowę licencji użytkownika końcowego, o ile wcześniej nie
zaakceptujesz jej warunków. Każda gwarancja mająca zastosowanie do Oprogramowania będzie
określona w warunkach Umowy Licencji - niniejsza Umowa nie przewiduje żadnych dodatkowych
gwarancji. W przypadku pytań odnośnie powyższych warunków, prosimy o konsultację z BNI przed
przystąpieniem do jakiegokolwiek programu.
ROZUMIESZ I UZNAJESZ, IŻ NIEUPRAWNIONE KORZYSTANIE Z JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW
STRONY LUB OPROGRAMOWANIA PODLEGA PRZEWIDZIANEMU ODSZKODOWANIU W
WYSOKOŚCI 50,000 $. WRAZ Z WSZELKIMI INNYMI ŚRODKAMI NAPRAWCZYMI DOSTĘPNYMI
DLA BNI ZGODNIE Z PRAWEM LUB NA ZASADZIE SŁUSZNOŚCI. NIEPRZESTRZEGANIE
WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY MOŻE STANOWIĆ PODSTAWĘ DO ZAKOŃCZENIA TWOJEGO
CZŁONKOSTWA BĄDŹ INNEJ ROLI W BNI, W TYM ZAKOŃCZENIA FRANCZYZY.

W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa jesteś zobowiązany do podjęcia działań sprzecznych z
warunkami niniejszej Umowy, zobowiązujesz się zawiadomić BNI z co najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem przed podjęciem takich działań lub w przypadku, gdy wymagany jest krótszy okres, tak
szybko, jak to możliwe.
W przypadku, gdy uważasz, iż miejscowe przepisy prawa mogą mieć wpływ na niniejszą Umowę
zobowiązujesz się zawiadomić BNI o wszelkich postanowieniach zawartych w niniejszej Umowie, które
uznajesz za niezbędne do modyfikacji. W inny przypadku, będzie to stanowić dalsze potwierdzenie
Twojej zgody i akceptacji wyraźnych warunków niniejszej Umowy.
ZAWARTOŚĆ PRZESYŁANA LUB UDOSTĘPNIANA BNI
Nie masz obowiązku przesyłać żadnych materiałów do BNI, a BNI nie będzie rościć sobie prawa
własności do jakichkolwiek tekstów, oprogramowania, muzyki, dźwięków, fotografii, grafik, video,
wiadomości bądź etykiet (Zawartość) przesyłanych lub udostępnianych przez Ciebie poprzez bądź na
Stronie. Jednakże, w przypadku, gdy decydujesz się skorzystać z Usług dostępnych na Stronie w celu
przesłania lub w inny sposób dostarczenia jakiejkolwiek Zawartości do BNI, niniejszym udzielasz BNI
globalnej, w pełni opłaconej, wolnej od opłat, niewyłącznej, nieograniczonej, podlegającej przeniesieniu
i sublicencjonowaniu, dożywotniej i nieodwołalnej licencji na wykorzystywanie, kopiowanie,
rozpowszechnianie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, ulepszanie, tworzenie dzieł
pochodnych, publikowanie, usuwanie, tłumaczenie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie
oraz komercjalizowanie Zawartości, w całości lub w części, w każdym sposób znany aktualnie bądź
odkryty lub opracowany w przyszłości, oraz na włączenie takiej Zawartości do innych dzieł w dowolnym
formacie lub na dowolnym nośniku znanym aktualnie bądź opracowanym w przyszłości, w jakimkolwiek
celu, handlowym lub innym, bez obowiązku zapewnienia rekompensaty bądź podania źródła w
odniesieniu do Ciebie lub innej osoby bądź podmiotu, bez dalszego pozwolenia i bez odpowiedzialności.
Ponadto, wyraźnie zezwalasz, udzielasz licencji i akceptujesz prawo BNI do rejestracji, złożenia w
depozyt lub w inny sposób zapisania wszelkich modyfikacji bądź dzieł pochodnych utworzonych przez
BNI z Zawartości we wszelkich zagranicznych lub krajowych organach rejestracyjnych, w tym, między
innymi, w Urzędzie ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych bądź Urzędzie ds. Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych. Ponadto, niniejszym wyraźnie i nieodwołalnie zrzekasz się
wszelkich osobistych praw autorskich do Zawartości na rzecz BNI i jego następców prawnych bądź
cesjonariuszy.
Przesyłając dokumenty, komentarze, pytania, sugestie, plany, uwagi, rysunki, pomysły, propozycje bądź
podobne materiały (Przesłane Elementy) lub inną Zawartość do BNI, niniejszym wyraźnie akceptujesz,
oświadczasz i gwarantujesz, iż: (a) wszystkie takie Przesłane Elementy i Zawartość są prawdziwe i
dokładne, (b) takie Przesłane Elementy i Zawartość nie zawierają informacji poufnych bądź
zastrzeżonych, a ich udostępnienie nie stanowi naruszenia żadnych praw lub praw umownych osób
trzecich; (c) Twoje Przesłane Elementy stają się automatycznie własnością BNI, bez żadnego
obowiązku względem Ciebie ze Strony BNI; (d) BNI nie podlega obowiązkowi zachowania poufności w
odniesieniu do Przesłanych Elementów lub Zawartości, wyraźnemu bądź domniemanemu; (e) BNI jest
upoważniony do wykorzystywania lub ujawniania Przesłanych Elementów bądź Zawartości w dowolny
sposób i w dowolnym celu, na całym świecie; (f) BNI może rozważać lub opracowywać pomysły
podobne do Przesłanych Elementów bądź Zawartości; oraz (g) nie przysługuje Ci odszkodowanie,
podanie źródła ani żadna inna rekompensata ze strony BNI w zamian za Przesłane Elementy. Ponadto,
zobowiązujesz się zawiadomić BNI w przypadku, gdy Przesłane Elementy lub Zawartość ulegną
zmianie od momentu Twojej rejestracji w BNI i/lub ich dostarczenia do BNI oraz, w razie konieczności,
zobowiązujesz się samodzielnie dokonać takich modyfikacji Twojego profilu.
Ponadto, BNI może uzyskać dostęp i korzystać ze Strony oraz wszelkich Usług i przechowywanych na
niej informacji, w tym treści Zawartości i Przesłanych Elementów, dla wszelkich celów zgodnych z
prawem. BNI może ujawniać treść Zawartości i Przesłanych Elementów, w tym tożsamość i inne dane
osobowe użytkowników bądź osób przesyłających takie materiały osobom trzecim, w tym organom
ścigania, w celu ochrony naszych praw lub własności, lub z jakichkolwiek innych powodów.
Niektóra Zawartość, Przesłane Elementy bądź Materiały przesyłane przez Ciebie na Stronę mogą
ujawniać Twój wiek, płeć, narodowość, orientację seksualną bądź religię. Uznajesz, iż jesteś w pełni
świadomy i odpowiedzialny za swoje działania i skutki dostarczania powyższych materiałów.
Akceptujesz, iż BNI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu takich konsekwencji. Dostarczając wrażliwe

dane osobowe BNI, wyraźnie udzielasz BNI prawa do przetwarzania, przekazywania i/lub ujawniania
całości bądź części takich informacji, zgodnie z Polityką Prywatności.
Niniejszym przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje publicznego udostępnienia
Zawartości bądź Przesłanych Elementów dostarczonych przez Ciebie do BNI lub udostępnionych na
Stronie i akceptujesz, iż BNI jest zwolnione z odpowiedzialności z tytułu wszelkich efektów takiej
dostępności bądź wykorzystania, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Strona może zawierać tablicę ogłoszeń, pola czatu, grupy dyskusyjne, fora, społeczności, osobiste
strony internetowe, kalendarze i/oraz inne wiadomości bądź środki komunikacji przeznaczone do
umożliwienia Ci publicznej komunikacji lub komunikacji z grupą (zwane łącznie „Usługami
Komunikacyjnymi”). Zobowiązujesz się korzystać z Usług Komunikacyjnych wyłącznie w celu
zamieszczania, przesyłania i otrzymywania wiadomości i materiałów, które są odpowiednie i związane
z daną Usługą Komunikacyjną. BNI nie gwarantuje, iż informacje zawarte w powyższych Usługach
Komunikacyjnych są dokładne, rzetelne bądź poufne. Akceptujesz, iż BNI nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek konsekwencje Twojego zamieszczania bądź korzystania z Zawartości lub Przesłanych
Elementów bądź Materiałów z wykorzystaniem powyższych Usług Komunikacyjnych.
Zobowiązujesz się nie przesyłać, rozpowszechniać, udostępniać lub w inny sposób publikować, za
pośrednictwem Strony bądź znajdujących się na niej Usług, Zawartości lub Przesłanych Elementów,
które:
• zawierają wirusy, szkodliwe pliki lub inne podobne oprogramowanie bądź programy, które mogą
zakłócać działanie innego komputera;
• są nielegalne lub zachęcają inne osoby do podjęcia nielegalnych działań;
• naruszają prawa osób trzecich, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie bądź
inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności;
• mają charakter zniesławiający, oszczerczy, obsceniczny, pornograficzny, nieprzyzwoity, sprośny,
niestosowny, naruszający prywatność bądź prawa do wizerunku, obraźliwy, zastraszający, nękający lub
niepożądany z innych powodów;
• Stanowią reklamy lub oferty sprzedaży bądź kupna towarów lub usług jakiegokolwiek rodzaju, chyba
że zostały zatwierdzone przez BNI;
• Zawierają konkurs, piramidę finansową bądź łańcuszek;
• Mogą ograniczać lub utrudniać innym użytkownikom korzystanie z Usług Komunikacyjnych; lub
• Naruszają zasady postępowania obowiązujące dla danej Usługi Komunikacyjnej.
BNI zachowuje prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania wszelkiej aktywności i Przesyłanych
Elementów lub Zawartości przesyłanych, zamieszczanych bądź w inny sposób dostarczanych do BNI
lub na Stronę, bądź udostępnianych na Stronie. BNI może blokować, edytować, modyfikować bądź
usuwać Przesłane Elementy lub Zawartość, które uzna za naruszające postanowienia niniejszej
Umowy, bądź wszelką inną Zawartość lub Przesłane Elementy, które BNI uzna, wedle własnego
uznania, za niepożądane bądź w jakikolwiek sposób sprzeczne z celami BNI, Strony lub konkretnego
obszaru Strony, w którym umieszczono taką Zawartość bądź Przesłane Elementy. Jednakże, BNI nie
ponosi odpowiedzialności za zamieszczaną przez Ciebie Zawartość bądź Przesłane Elementy oraz
wszelkie szkody wynikłe z uzyskania dostępu do takiej zawartości na Stronie przez innego użytkownika,
zarówno przed, jak i po usunięciu takiej Zawartości bądź Przesłanych Elementów przez BNI. Zawartość
bądź Przesłane Elementy zamieszczane lub udostępniane na Stronie nie są w żaden sposób
aprobowane przez BNI.
BNI nie kontroluje Zawartości bądź Przesłanych Elementów dostarczanych do BNI lub w inny sposób
udostępnianych innym osobom na Stronie i nie ma obowiązku weryfikacji dokładności takiej Zawartości
bądź Przesłanych Elementów, lub tożsamości użytkownika, który dostarcza takie materiały bądź
nadzorowania przesyłania, korzystania i dostępności takich materiałów na Stronie. W przypadku, gdy

uważasz, iż jakikolwiek użytkownik Strony naruszył postanowienia niniejszej Umowy, prosimy o
niezwłoczny kontakt z BNI, który może, wedle własnego uznania, podjąć działania uznane za właściwe
w danym przypadku.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BNI
Materiały, Strona i jej zawartość możliwa do pobrania są chronione przepisami prawa w zakresie praw
autorskich Stanów Zjednoczonych i innych jurysdykcji na całym świecie. Uznajesz, iż o ile niektóre
Materiały dostępne na Stronie mogą być kompilowane z publicznie dostępnych źródeł, kompilacja takich
materiałów stanowi chroniony wysiłek BNI i zobowiązujesz się nie kwestionować powyższego.
Możesz wydrukować i/lub pobrać kopię jakiejkolwiek części Strony dla swoich osobistych,
niekomercyjnych celów, ale nie możesz kopiować, rozpowszechniać, wykorzystywać komercyjnie bądź
w inny sposób wykorzystywać jakiejkolwiek części Materiałów bądź Strony dla inny celów bez wyraźnej
pisemnej zgody BNI, i nie możesz modyfikować jakiejkolwiek części Strony, z jakichkolwiek powodów.
Włączenie jakiejkolwiek części Strony do innego dzieła, zarówno w formie drukowanej, elektronicznej
bądź innej, lub włączenie jej do innej strony internetowej przez linkowanie, tworzenie ramek,
hotlinkowanie bądź w inny sposób jest surowo zabronione bez akceptacji Obowiązkowych Warunków
Korzystania BNI i uzyskania jego uprzedniej, wyraźnej zgody. Ponadto, nie możesz usuwać żadnych
znaków towarowych, praw autorskich bądź informacji o innych prawach widniejących na Stronie.
Znaki towarowe, znaki usługowe, loga i wzory wykorzystywane bądź wyświetlane na Stronie
charakterystyczne dla BNI są znakami towarowymi i/lub znakami usługowymi należącymi do BNI.
Wszelkie korzystanie z dzieł chronionych prawem autorskim, znaków towarowych bądź znaków
usługowych, w tym powielanie, modyfikacja, rozpowszechnianie lub ponowna publikacja powyższych
bez uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody BNI jest surowo zabronione. Inne dzieła chronione prawem
autorskim, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i loga firm wykorzystywane na Stronie są
własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Obecność takich znaków towarowych osób
trzecich w żaden sposób nie sugeruje związku, licencji, aprobaty bądź innej relacji o jakimkolwiek
charakterze z taką osoba trzecią.
Strona może również zawierać próbki programów BNI dla celów informacyjnych. Programy te nie mogą
być wykorzystywane dla celów komercyjnych. Ponadto, niektóre technologie i programy mogą podlegać
prawom własności intelektualnej, a ich nieupoważnione wykorzystanie jest surowo zabronione.
Wszelką korespondencję do BNI należy kierować na adres:
BNI
545 Colelge Commerce Way
Upland, CA 91786
1-909-608-7575 (Telefon)
1-909-608-7576 (Faks)
BNI@BNI.com.
WYKONANIE UMOWY
BNI może badać wszelkie zgłaszane, domniemane bądź podejrzewane naruszenia niniejszej Umowy i
podejmować wszelkie działania uznane za właściwe wedle własnego uznania. Takie działania mogą
obejmować wydawanie ostrzeżeń, zawieszenie użytkownika w dostępie do Strony lub całkowite
zakończenie jego dostępu, w każdym momencie. BNI zastrzega sobie prawo do odzyskania kwot
wydanych w związku z wykonaniem Umowy w przypadku naruszenia niniejszych warunków.
ROZWIĄZANIE

Usługa Strony jest świadczona przez BNI na mocy umowy z Franczyzobiorcą. Uczestnictwo w Stronie
nie jest prawem wynikającym z członkostwa, a wszelkie prawa bądź przywileje w zakresie korzystania
ze Strony mogą być odwołane przez BNI w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, wedle uznania
BNI. Takie odwołanie zgody na korzystanie z niniejszej Strony będzie oddzielone od wszelkich ustaleń
dokonanych przez BNI lub Franczyzobiorcę w odniesieniu do członkostwa danej osoby w lokalnej grupie
bądź innej formy uczestnictwa w BNI.
Zarówno Ty, jak i BNI możecie rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem
przyczyn lub bez. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez BNI, wejdzie ono w życie
niezwłocznie po otrzymaniu przez Ciebie zawiadomienia. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy
przez Ciebie, wejdzie ono w życie w rozsądnym czasie po otrzymaniu przez BNI zawiadomienia z Twojej
strony; jednakże, BNI może zachować i korzystać z Twoich informacji zgodnie z niniejszą Umową. Jeżeli
chciałbyś zakończyć swoje członkostwo na Stronie, prosimy o kontakt pod adresem BNI@BNI.com. W
przypadku, gdy w dowolnym momencie przestaniesz być członkiem grupy BNI, niniejsza Umowa może
zostać rozwiązana, a BNI może usunąć Twoje konto ze Strony i uniemożliwić Ci korzystanie i uzyskanie
dostępu do Strony w przyszłości. Bez uszczerbku dla powyższych praw, BNI stosuje politykę usuwania
użytkowników wielokrotnie naruszających Kodeks Etyki On-line BNI i amerykańskiej Ustawy o Prawach
Autorskich, jak określono w Polityce Praw Autorskich i Znaków Towarowych [link].
Udzielenie przez Ciebie wszelkich praw na rzecz BNI związanych z Zawartością, Przesłanymi
Elementami, Materiałami bądź innymi materiałami, w tym, między innymi, prawami autorskimi lub innymi
prawami własności intelektualnej pozostanie w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU
GWARANCJI
W ŻADNYM WYPADKU BNI, JEGO DOSTAWCY ANI INNE OSOBY TRZECIE WYMIENIONE NA
STRONIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z
KORZYSTANIA LUB UZYSKANIA DOSTĘPU PRZEZ CIEBIE LUB INNĄ OSOBĘ DO STRONY BĄDŹ
JAKICHKOLWIEK TOWARÓW LUB USŁUG NA NIEJ ZAWARTYCH. BNI NIE GWARANTUJE, IŻ
DOSTĘP DO STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW. BNI NIE PONOSI
ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU USTEREK, OGRANICZEŃ DOSTĘPU BĄDŹ PRZERW
W FUNKCJONOWANIU STRONY. PONADTO, BNI NIE GWARANTUJE, IŻ JAKIEKOLWIEK
INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ BNI OSOBOM TRZECIM ZA POŚREDNICTWEM STRONY
SĄ DOKŁADNE BĄDŹ RZECZYWISTE. BNI NIE GWARANTUJE, IŻ TWOJE KORZYSTANIE ZE
STRONY NIE BĘDZIE NARUSZAĆ PRAW INNYCH OSÓB I PODMIOTÓW. PONADTO, BNI, ANI
ŻADNA INNA STRONA UCZESTNICZĄCA W TWORZENIU, PRODUKCJI BĄDŹ HOSTINGU
STRONY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE BĄDŹ RETORSYJNE, WYNIKAJĄCE Z
TWOJEGO KORZYSTANIA I/LUB UZYSKANIA DOSTĘPU DO STRONY BĄDŹ JAKICHKOLWIEK
TOWARÓW LUB USŁUG NA NIEJ ZAWARTYCH. TWOIM JEDYNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM W
PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA ZE STRONY LUB MATERIAŁÓW JEST ZAPRZESTANIE
KORZYSTANIA ZE STRONY LUB MATERIAŁÓW.
BNI NIE MA OBOWIĄZKU WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE
STRONY LUB DOSTĘPNYCH NA NIEJ USŁUG; NIE MA RÓWNIEŻ OBOWIĄZKU MONITOROWANIA
KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW. BNI NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI BĄDŹ INNEGO NADUŻYCIA
TWOJEJ TOŻSAMOŚCI BĄDŹ INFORMACJI.
BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO, I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM
PRZEZ PRAWO, WSZYSTKO, CO ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE JEST DOSTARCZANE „W STANIE,
W JAKIM JEST”; W SZCZEGÓLNOŚCI, BNI JEST ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU
WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI,
GWARANCJI HANDLOWYCH, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I
GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI W ODNIESIENIU DO STRONY, JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ
WSZELKICH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY. W
PRZYPADKU, GDY JESTEŚ NIEZADOWOLONY LUB POSZKODOWANY PRZEZ BNI, STRONĘ LUB
Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY ZWIĄZANEJ Z BNI, MOŻESZ OPUŚCIĆ BNI, ZAKOŃCZYĆ
CZŁONKOSTWO NA STRONIE I ROZWIĄZAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ, A TAKIE ROZWIĄZANIE
BĘDZIE STANOWIĆ TWÓJ JEDYNY ŚRODEK NAPRAWCZY.

Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy sąd uzna, iż powyższe wyłączenia odpowiedzialności
są niewykonalne, Strony uzgadniają, iż BNI ani żaden z jego podmiotów zależnych, spółek
stowarzyszonych, pracowników, udziałowców bądź dyrektorów (lub, w przypadku Odwiedzających –
Franczyzobiorców) nie ponosi odpowiedzialności z tytułu (1) wszelkich szkód przekraczających kwotę
składek członkowskich zapłaconych przez Ciebie z tytułu uczestnictwa w jednym roku BNI lub (2)
wszelkie szkody pośrednie, przypadkowe, retorsyjne, szczególne bądź wynikowe bądź utratę
możliwości użytkowania, utracone dochody, utracone zyski bądź dane względem Ciebie bądź innych
osób trzecich z tytułu Twoje korzystania ze Strony lub jakichkolwiek Usług, Zawartości, Przesłanych
Elementów, Materiałów bądź innych materiałów znajdujących się na, dostępnych za pośrednictwem lub
pobieranych ze Strony, nawet w przypadku, gdy BNI jest świadomy lub został poinformowany o
możliwości wyniknięcia takich szkód. Powyższe ograniczenie obowiązuje niezależnie od podstawy
Twojego roszczenia i niezależnie od tego, czy ograniczone środki naprawcze przewidziane w niniejszej
Umowie nie spełnią swojego podstawowego celu. Uznajesz, iż zawierasz niniejszą Umowę jako klient
komercyjny, a nie jako indywidualny konsument.
Powyższe ograniczenie nie będzie miało zastosowania do szkód wyrządzonych Ci umyślnie przez BNI
i świadomie z naruszeniem niniejszej Umowy bądź obowiązujących przepisów prawa, dla których nie
ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności na mocy niniejszej Umowy.
ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zobowiązujesz się bronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć BNI, jego podmioty
stowarzyszone i dostawców oraz ich odpowiednich wspólników, pracowników, przedstawicieli i
pośredników (i, jeżeli dotyczy, Franczyzobiorców) przed wszelkimi roszczeniami, stratami, kosztami,
szkodami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym, między innymi, kosztami obsługi prawnej), wynikającymi
z:
• Twojej działalności w związku ze Stroną;
• Wszelkich Twoich naruszeń niniejszej Umowy;
• Wszelkiego Twojego niewłaściwego lub nieuprawnionego korzystania z Materiałów;
• Wszelkiego postępowania, działalności bądź czynności bezprawnych lub nielegalnych na mocy
stanowych, federalnych bądź zwyczajowych przepisów prawa lub naruszających prawa jakiejkolwiek
osoby bądź podmiotu, zaangażowanych w, spowodowanych bądź ułatwionych w jakikolwiek sposób
poprzez wykorzystanie oprogramowania lub informacji znajdujących się na Stronie;
• Wszelkich oskarżeń, iż jakiekolwiek rzeczy przekazywane lub będące przedmiotem usiłowania
przekazania, w tym, między innymi, Zawartość bądź Przesyłane Elementy zamieszczane, przesyłane
lub w innym sposób udostępniane przez Ciebie poprzez bądź w związku ze Stroną, naruszają prawa
własności intelektualnej, prawo do prywatności lub inne prawa osób trzecich.
W przypadku, gdy dobrowolnie podasz swój login, hasło lub informacje członkowskie innej osobie,
zobowiązujesz się być związanym i ponosić odpowiedzialność za ich działania na niniejszej stronie.
WŁĄCZENIE POLITYKI PRYWATNOŚCI
Wykorzystujemy Twoje informacje wyłącznie jak określono w Polityce Prywatności, która jest wyraźnie
włączona do warunków niniejszej Umowy. W przypadku, gdy masz zastrzeżenia do postanowień Polityki
Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych usług bądź skontaktowanie się z nami
bezpośrednio, w celu ustalenia, czy możliwe jest zapewnienie szczególnego zwolnienia lub modyfikacji.
WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO I JURYSDYKCJI
O ile nie określono inaczej, Strona i jej zawartość są dostarczane wyłącznie dla celów informacyjnych.
Strona jest kontrolowana i obsługiwana przez BNI z Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od
tego, gdzie mogą w przyszłości znajdować się jej serwery. Akceptujesz, iż wszelkie spory wynikające z
niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie w drodze arbitrażu, jak określono poniżej, a w innych

przypadkach przez sądy federalne lub sądy Stanu Kalifornia, stosujące przepisy prawa Stanu Nowy
Jork, niezależnie od wszelkich zasad w zakresie konfliktów prawa i bez uwzględnienia doktryny wyboru
prawa właściwego Stanu Kalifornia. W wyniku swojego korzystania, zrzekasz się wszelkich zastrzeżeń
dotyczących jurysdykcji, miejsca rozstrzygania bądź właściwości w odniesieniu do powyższych sądów
dla potrzeb rozstrzygania sporów.
Pomimo, iż Strona jest dostępna na całym świecie, rozumiesz i akceptujesz, iż przepisy prawa Twojej
miejscowej jurysdykcji mogą przewidywać środki ochronne nie przewidziane w Stanach Zjednoczonych,
oraz że odwiedzając Stronę, jednoznacznie akceptujesz, iż wszelkie spory wynikające z takiego
korzystania będą kierowane i rozstrzygane zgodnie z warunkami niniejszej klauzuli Wyboru Prawa
Właściwego i Jurysdykcji.
We wszelkich postępowania wynikających z niniejszej Umowy, każda ze stron akceptuje, iż wszelkie
pisma mogą być jej dostarczane drogą elektroniczną na adres BNI@BNI.com, a do użytkownika na
adres zapisany w danym momencie w aktach i/lub przypisany do konta użytkownika, a następnie
doręczane przez międzynarodowo uznanego przewoźnika w czasie nie krótszym, niż standardowy
normalny czas doręczenia.
LINKI DO INNYCH STRON
Strona może zawierać linki do innych stron („Strony Osób Trzecich”). Linki te są zamieszczane
wyłącznie dla wygody naszych użytkowników. BNI nie aprobuje, zatwierdza ani weryfikuje dokładności
informacji zawartych na Stronach Osób Trzecich, ani żadnych produktów bądź usług reklamowanych
na Stronach Osób Trzecich. W przypadku, gdy zdecydujesz się opuścić Stronę i przejść na Strony Osób
Trzecich lub zainstalować jakiekolwiek aplikacje, oprogramowanie bądź pobrać zawartość z takich
stron, robisz to na własne ryzyko. Po przejściu na Stronę Osoby Trzeciej poprzez link znajdujący się na
Stronie, nie będziesz dłużej objęty Polityką Prywatności lub Obowiązkowymi Warunkami Korzystania
Strony i możesz podlegać Warunkom i Polityce Prywatności takiej Strony Osoby Trzeciej. Powinieneś
zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami w zakresie prywatności
zbierania danych każdej strony, na którą przechodzisz ze Strony lub dotyczących wszelkich aplikacji
wykorzystywanych bądź instalowanych z takich Stron Osób Trzecich. Wszelkie wątpliwości odnośnie
Strony Osoby Trzeciej należy kierować do takiej Strony Osoby Trzeciej. BNI nie ponosi
odpowiedzialności za działania związane z jakąkolwiek Stroną Osoby Trzeciej.
KONTROLA EKSPORTU
Twoje korzystanie ze Strony, w tym wszelkich znajdujących się na niej Usług, podlega przepisom w
zakresie kontroli eksportu i reeksportu, w tym amerykańskim Przepisom Eksportowym (EAR)
określonym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych oraz wszelkim programom
prowadzonym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu. Uznajesz, iż nie
możesz eksportować, reeksportować, sprzedawać, sprzeniewierzać, przenosić bądź w inny sposób
rozporządzać oprogramowaniem lub Usługą na rzecz jakiegokolwiek użytkownika końcowego bez
uzyskania wymaganych zezwoleń. Gwarantujesz również, iż nie jesteś objęty zakazem otrzymywania
produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, w tym, między innymi, produktów znajdujących
się na Stronie.
ZASADY DOTYCZĄCE DZIECI
Strona nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia, ani nie zawiera informacji potencjalnie
szkodliwych dla nieletnich. Jednakże, zalecamy wszystkim odwiedzającym Stronę, którzy nie ukończyli
13 roku życia, aby nie ujawniali bądź dostarczali swoich Danych Osobowych. W przypadku, gdy BNI
wykryje, iż dziecko poniżej 13 roku życia dostarczyło nam Dane Osobowe, usuniemy takie dane zgodnie
z Ustawie o Ochronie Prywatności Dzieci w Internecie z 1998 r.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Federalnej Komisji Handlu (www.ftc.gov).
Niezależnie od powyższego, zgodnie z 47 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Ustęp 230 (d), z
późniejszymi zmianami, niniejszym informujemy, iż środki kontroli rodzicielskiej pomagające ograniczyć
dostęp do materiałów szkodliwych dla nieletnich są dostępne na rynku. Więcej informacji o dostępności

takiego oprogramowania można znaleźć za pośrednictwem publicznie dostępnych źródeł. Możesz
również skontaktować się z Twoim Dostawcą Usług Internetowych.
ARBITRAŻ
Wszelkie spory w jakikolwiek sposób związane z niniejszymi Warunkami Korzystania, Polityką
Prywatności bądź Stroną będą kierowane do poufnego arbitrażu w Stanie Kalifornia, z zastrzeżeniem,
iż BNI może dochodzić zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego,
zadośćuczynienia na zasadzie słuszności lub innej formy zadośćuczynienia przed dowolnym sądem
stanowym bądź federalnym w Kalifornii w przypadku naruszenia lub groźby naruszenia przez Ciebie
praw własności intelektualnej BNI. Zobowiązujesz się do poddania się jurysdykcji sądu bądź trybunału
arbitrażowego Kalifornii dla potrzeb rozstrzygania sporów na mocy niniejszej Umowy i akceptujesz, iż
decyzja takiego organu będzie miała taką samą wagę i efekt prawny, jak decyzja jakiejkolwiek
jurysdykcji w której przebywasz lub prowadzisz działalność.
Wszelkie postępowania bądź spory pomiędzy stronami muszą zostać rozpoczęte w ciągu jednego roku
od wystąpienia przyczyny wszczęcia postępowania lub ulegną przedawnieniu. Wszelkie postępowania
bądź spory pomiędzy stronami, w tym kwestie zdatności arbitrażowej będą, w zależności od wyboru
jednej ze stron, ustalane w drodze arbitrażu prowadzonego przez Arbitration Services, Inc. na mocy ich
Zasad Arbitrażu Handlowego (7600 Jericho Turnpike, Woodbury, NY 11797; email:
administration@arbitr8ors.com; telefon: 516-364-1730; strona internetowa: www.arbitr8ors.com), lub
inną firmę arbitrażową znajdującą się w Kalifornii, której zasady są zasadnioczo zbliżone do Zasad
Arbitrażu Handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu. Orzeczenie arbitrażowe będzie
wiążące dla stron i może być zgłoszone jako wyrok w każdym sądzie właściwym. W przypadku
naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy i potrzeby przeprowadzenia arbitrażu w celu wykonania
niniejszej Umowy bądź powstrzymania naruszenia i przyznania przez Arbitra zadośćuczynienia na rzecz
BNI, zobowiązujesz się pokryć koszty związane z postępowaniem arbitrażowym, jak również opłaty
prawne poniesione przez BNI.
OGÓLNE WARUNKI
KLAUZULA SALWATORYJNA
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu
uznane za bezprawne, nieważne lub niewykonalne, takiemu postanowieniu zostanie nadany
maksymalny wykonalny skutek, lub będzie ono uznane za oddzielne od niniejszej Umowy i nie będzie
miało wpływu na ważność i wykonalność jej pozostałych postanowień.
CAŁOŚĆ UMOWY I ZMIANY
Niniejsza Umowa i umowy włączone przez odniesienie stanowią całość porozumienia pomiędzy Tobą
a BNI w zakresie Twojego korzystania i interakcji ze Stroną. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie
wcześniejsze umowy w powyższym przedmiocie, pisemne lub ustne. Wszelkie zmiany niniejszej
Umowy wymagają formy pisemnej, a BNI nie będzie zobowiązane do podjęcia żadnych działań bądź
czynności, do podjęcia których nie zobowiąże się w formie pisemnej. BNI może zmodyfikować niniejszą
Umowę w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie zmodyfikowanych warunków na Stronie, a
wszystkie takie warunki będą potencjalnie wiążące, ale nie będą miały mocy wstecznej, od dnia ich
zamieszczenia.
ZAWIADOMIENIA
Wszelkie zawiadomienia kierowane do Ciebie na mocy niniejszej Umowy mogą być dostarczane drogą
elektroniczną lub innymi środkami komunikacji podanymi przez Ciebie na Stronie. Wszelkie
zawiadomienia z Twojej strony na adres BNI muszą być wysyłane na adres:
BNI
545 College Commerce Way
Upland, CA 91786

BNI@BNI.com
ZRZECZENIE SIĘ
Niewykonanie przez BNI któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy względem Ciebie bądź innego
użytkownika nie będzie uznane za zrzeczenie się przez BNI z jego prawa do wykonania niniejszej
Umowy w odniesieniu do wszelkich naruszeń popełnionych przez Ciebie lub innego użytkownika.
CESJA
Niniejsza Umowa jest umową osobistą i nie jesteś upoważniony do przeniesienia niniejszej Umowy na
inną stronę. BNI może przenieść całość lub część niniejszej Umowy na jakąkolwiek stronę, w dowolnym
momencie. BNI może zostać zastąpiona, na mocy jednostronnej nowacji wchodzącej w życie w
momencie otrzymania przez Ciebie zawiadomienia lub umieszczenia informacji na Stronie, przez
jakąkolwiek stronę trzecią, która przyjmie prawa i obowiązki BNI na mocy niniejszej Umowy.
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POLITYKA PRAW AUTORSKICH
W przypadku, gdy działając w dobrej wierze uważasz, iż jakakolwiek Zawartość, Przesłane Elementy
bądź inne materiały zamieszczone na Stronie naruszają prawa autorskie do naszych dzieł, prosimy o
kontakt z naszym przedstawicielem ds. praw autorskich, mianowanym na mocy Ustawy o Prawach
Autorskich w Cyfrowym Tysiącleciu (DMCA) (17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych §512(c)(3))), w
drodze korespondencji zawierającej następujące elementy:
• Fizyczny bądź elektroniczny podpis właściciela praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone, lub
osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;
• Identyfikacja dzieła chronionego prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone;
• Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie, wraz z informacjami pozwalającymi
na jego zlokalizowanie;
• Informacje pozwalające BNI na skontaktowanie się z Tobą;
• Oświadczenie, iż działając w dobrej wierze uważasz, iż wykorzystanie materiału w opisany sposób nie
zostało upoważnione przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela bądź na mocy przepisów
prawa; oraz,
• Oświadczenie, iż informacje podane w zawiadomieniu są dokładne i, pod karą krzywoprzysięstwa, iż
jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało
naruszone.
Uznajesz, iż w przypadku niespełnienia przez Ciebie wszystkich wymogów niniejszego Ustępu, Twoje
zawiadomienie na mocy DMCA może być nieważne. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej
procedury lub w celu złożenia skargi, prosimy o kontakt z Przedstawicielem ds. Prawy Autorskich BNI
na mocy DMCA:
Adam R. Bialek
Wilson Elser Moskowitz Edelman Dicker LLP
150 E. 42nd Street
New York, New York 10017
Adam.Bialek@wilsonelser.com
Prosimy o przesłanie kopii powyższego zawiadomienia do:

Norm Dominguez
BNI Enterprises, Inc.
545 College Commerce Way
Upland, CA 91786
1-909-608-7575 (Telefon)
1-909-608-7676 (Faks)
BNI@BNI.com
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POLITYKA SKARG (Z UWZGLĘDNIENIEM PRAW AUTORSKICH I PRYWATNOŚCI)
W przypadku, gdy działając w dobrej wierze uważasz, iż jakakolwiek Zawartość, Przesłane Elementy
bądź inne materiały zamieszczone na Stronie naruszają Twoje prawa, inne niż prawa autorskie, lub z
innych powodów uważasz je za bezprawne, musisz wysłać zawiadomienie na adres BNI@BNI.com, z
kopią dla Adama Bialka na adres Adam.Bialek@wilsonelser.com, zawierające następujące informacje:
• Twoje imię i nazwisko, fizyczny adres, adres e-mail oraz numer telefonu;
• Opis Zawartości, Przesłanych Elementów bądź innych materiałów zamieszonych na Stronie, które
Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa lub są z innych powodów bezprawne, i które części takich
materiałów uważasz za wymagające naprawy lub usunięcia;
• Identyfikacja lokalizacji materiału na Stronie;
• W przypadku, gdy uważasz, iż materiał narusza Twoje prawa – oświadczenie o podstawie praw, które
Twoim zdaniem zostały naruszone;
• W przypadku, gdy uważasz, iż materiał jest bezprawny bądź narusza prawa innych osób lub
podmiotów, oświadczenie o podstawie dla takiego przekonania;
• Oświadczenie pod karą krzywoprzysięstwa, iż działając w dobrej wierze uważasz, iż wykorzystanie
materiału w opisany sposób jest nieupoważnione, oraz że podawane przez Ciebie informacje zgodnie
z Twoją najlepszą wiedzą są dokładne i podawane w dobrej wierze; oraz,
• Twój fizyczny bądź elektroniczny podpis.
W momencie, kiedy otrzymamy wiadomość spełniającą wszystkie powyższe wymogi, zweryfikujemy
skargę i, w razie konieczności BNI, wedle własnego uznania, podejmie stosowne działania. Możemy
ujawnić twoją skargę osobie lub podmiotowi, który zamieścił rzekomy naruszający materiał bądź
jakiejkolwiek innej stronie.
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TWOJE PRAWA W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI
Data Wejścia w Życie Aktualnej Polityki: 24 maja 2013 r.
Niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób, w jaki BNI Enterprises, Inc. (zwana dalej BNI) zbiera i
wykorzystuje dane osobowe i nieosobowe na Twój temat uzyskiwane podczas Twoich odwiedzin na
stronie BNI Connect („Strona”). Informacje uzyskiwane w ramach członkostwa w BNI nie są
przedmiotem niniejszej Polityki. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt pod adresem
BNI@BNI.com.

Prosimy również, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, o zapoznanie się z [Obowiązkowymi Warunkami
Korzystania], które zostały włączone, jak gdyby zostały przytoczone w pełnym brzmieniu w niniejszej
Polityce.
OBJĘTE STRONY
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do postępowania w odniesieniu do strony BNIConnect,
znajdującej się w domenie BNIConnect.com, jak również wszelkich innych domenach prowadzonych
przez BNI.
TERYTORIALNOŚĆ
Niezależnie od lokalizacji naszych serwerów, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w
Stanach Zjednoczonych, gdzie ochrona danych i przepisy dotyczące prywatności mogą być lub nie być
na takim samym poziomie, jak ochrona w innych częściach świata. ODWIEDZAJĄC NINIEJSZĄ
STRONĘ, JEDNOZNACZNIE AKCEPTUJESZ ZBIERANIE I PRZETWARZANIE W STANACH
ZJEDNOCZONYCH WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I NIEOSOBOWYCH ZEBRANYCH LUB
UZYSKANYCH PRZEZ BNI W DRODZE DOBROWOLNEGO PRZESŁANIA, ORAZ ŻE PRZEPISY
PRAWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH REGULUJĄ TAKIE ZBIERANIE I UZYSKIWANIE DANYCH.
PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEJ
WYMIANY INFORMACJI
Niezależnie od powyższego oświadczenia w sprawie terytorialności, BNI przestrzega postanowień
Umowy Ramowej USA-UE o Bezpiecznej Wymianie Informacji oraz Umowy Ramowej USA-Szwajcaria
o Bezpiecznej Wymianie Informacji, jak określa Departament Handlu Stanów Zjednoczonych
(Bezpieczna Wymiana Informacji), w zakresie zbierania, wykorzystywania i przetrzymywania danych
osobowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Szwajcarii, jak również z Kanady. BNI
zaświadcza, iż przestrzega Zasad Polityki Bezpiecznej Wymiany Danych w zakresie zawiadomień,
wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania.
Aby uzyskać więcej informacji o Bezpiecznej Wymianie Danych, skonsultuj się z Departamentem
Handlu Stanów Zjednoczonych pod adresem www.export.gov/safeharbor
ZBIERANIE DANYCH
-Dane Osobowe
Dane Osobowe określa się jako Twoje imię i nazwisko lub informacje pozwalające na kontakt z Tobą,
jak również Twój zawód oraz wszelkie informacje finansowe lub medyczne na Twój temat.
Celem Strony BNI Connect jest umożliwienie członkom BNI bądź innym dopuszczonym uczestnikom
dobrowolnego dzielenia się ze sobą swoimi danymi osobowymi. Uczestnictwo na Stronie BNI Connect
nie jest obowiązkowe. W przypadku, gdy podasz swoje Dane Osobowe na Stronie, będą one zebrane i
przechowywane przez BNI dla potrzeb Twojego korzystania ze Strony BNI Connect. Jeżeli masz
wątpliwości odnośnie podania swoich danych BNI w tym celu, prosimy nie korzystać ze Strony i
zawiadomienie swojej grupy i Dyrektora Wykonawczego, iż zdecydowałeś się zrezygnować z
uczesntnictwa w BNI Connect.
BNI nie zbiera żadnych Danych Osobowych na Twój temat za pośrednictwem niniejszej strony, o ile nie
zostaną one przez Ciebie dobrowolnie przesłane. Możesz przesłać dane poprzez kliknięcie w różne
linki, takie jak „Kontakt”. Ponadto, BNI zbiera takie dane w momencie, w którym składasz wniosek o
członkostwo, rejestrujesz się na Stronie, prosisz o informacje, rejestrujesz się w celu otrzymania nazwy
użytkownika, wypełniasz profil na swoim koncie bądź dokonujesz zakupu na jednej ze stron należących
do podmiotów stowarzyszonych BNI, lub na wiele dodatkowych sposobów.
Zwracamy uwagę, iż oprócz BNI i jego podmiotów stowarzyszonych, Franczyzobiorcy będą mieli dostęp
do Twoich danych. Podając dane i uzyskując dostęp do strony, Franczyzobiorcy zobowiązują się

przestrzegać warunków niniejszej Polityki Prywatności i utrzymywać taki sam poziom bezpieczeństwa,
jak BNI.
-Dane Nieosobowe
BNI może zbierać Dane Nieosobowe o Tobie bądź Twojej aktywności na Stronie. Dane Nieosobowe
mogą być zbierane Stronie na rożnych etapach, w tym w momencie przesyłania przez Ciebie Danych
Nieosobowych do Twojego profilu. Strona może automatycznie rozpoznawać i przechowywać
informacje o rodzaju przeglądarki, z które korzystasz; twoim adresie Protokołu IP („IP”); czasie, miejscu
i długości Twojej wizyty; stronach, które odwiedzasz oraz stronie zawierającej odniesienie. Dane te są
zbierane z pośrednictwem kodu komputerowego przesyłanego do Twojego komputera (znanego
powszechnie jako „pliki cookies”). Jeżeli pliki cookies nie zostaną usunięte ręcznie lub Twoja
przeglądarka nie zostanie ustawiona na odrzucanie plików cookies, mogą one nie ulegać wygaśnięciu.
Jendkaże, jeżeli nie zaakceptujesz plików cookies, możesz mieć trudności w poruszaniu się po Stronie.
Ponadto, Strona może wykorzystywać sygnały nawigacyjne, wbudowane linki oraz inne powszechnie
stosowane narzędzia zbierania danych.
WYKORZYSTANIE
BNI wykorzystuje dane nieosobowe do zarządzania Stroną. BNI może analizować dane o wizytach na
Stronie, w celu uczynienia jej bardziej dostępną i interesującą dla odwiedzających. BNI może dzielić się
takimi danymi z osobami trzecimi, zazwyczaj w celu świadczenia usług dla BNI związanych z obsługą
Strony. Ponadto, BNI może ujawniać dane o tym, które podstrony zawarte na Stronie odwiedzasz.
W przypadku, gdy prześlesz Dane Osobowe na Stronę, dane te będą wykorzystane dla żądanych przez
Ciebie celów, dla celów, dla których są zbierane, lub dla innych celów zatwierdzonych później przez
Ciebie. Dane te mogą być przechowywane i zatrzymywane tak długo, jak to niezbędne dla realizacji
żądanej przez Ciebie usługi oraz przez uzasadniony okres czasu po jej realizacji. BNI będzie
przetwarzać takie dane w sposób zgodny z celami, dla których zostały zebrane, bądź które zostały przez
Ciebie później zatwierdzone.
Dane Osobowe podawane przez Ciebie na Stronie w celu ich przesłania do profilu lub udostępniane w
inny sposób mogą być dzielone z innymi użytkownikami Strony. Istnieje wiele sposób, w jakie możesz
kontrolować to, ile danych podawanych na Stronie jest dzielonych z innymi użytkownikami, a BNI dołoży
starań w celu spełnienia Twoich żądań; jednakże, Twoje dane mogą być wykorzystywane przez NBNI i
Stronę, jak również Franczyzobiorcę, w inny sposób przewidziany na mocy niniejszej Polityki. W
przypadku, gdy wybierzesz komunikowanie się z innymi użytkownikami Strony za pośrednictwem
wewnętrznej funkcjonalności, taka komunikacja może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe i ujawniać
je użytkownikowi, do którego Twoja komunikacja jest kierowana.
Ponadto, BNI może korzystać z takich danych, aby skontaktować się z Tobą odnośnie Strony lub
poinformować Cię o innych produktach bądź usługach dostępnych w BNI i jego podmiotach
stowarzyszonych. BNI może również korzystać z takich danych, aby skontaktować się z Tobą za
pośrednictwem ankiet w celu przeprowadzenia badania opinii o aktualnych usługach bądź
potencjalnych nowych usługach, jakie będą oferowane. W przyszłości, BNI może kontaktować się z
Tobą w imieniu zewnętrznych partnerów biznesowych w sprawie konkretnej oferty, którą możesz być
zainteresowany. BNI może również korzystać z takich danych w celu przeprowadzenia badania na rzecz
BNI i członkostwa.
Ponadto, BNI może dzielić się danymi z zaufanymi partnerami w celu umożliwienia spełnienia Twojego
żądania, prowadzenia analiz statystycznych, wysyłania do Ciebie e-maili bądź listów, świadczenia
obsługi klienta lub aranżowania dostaw. Wszystkie takie osoby trzecie nie mogą wykorzystywać Twoich
danych osobowych dla celów innych, niż świadczenie powyższych usług na rzecz BNI i są zobowiązane
do zachowania poufności Twoich danych. W żadnym wypadku, BNI nie ponosi odpowiedzialności za
nieprzestrzeganie przez taką osobę trzecią Dyrektywy Prywatności UE, Zasad Bezpiecznej Wymiany

Informacji lub jakiejkolwiek umowy z BNI w sprawie przestrzegania takich wymogów, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych w Zasadach Bezpiecznej Wymiany Informacji lub obowiązujących
przepisach prawa.
BNI Connect umożliwia dzielenie się Twoimi danymi z Franczyzobiorcą, w którego regionie znajduje się
Twoja grupa, jak również z pracownikami i niezależnymi kontrahentami takiego Franczyzobiorcy.
Wyraźnie akceptujesz powyższe dzielenie się danymi, a Franczyzobiorca zobowiązuje się stosować co
najmniej taki sam poziom ochrony danych, jak BNI. W żadnym wypadku, BNI nie ponosi
odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez takiego Franczyzobiorcę Dyrektywy Prywatności UE,
Zasad Bezpiecznej Wymiany Informacji lub jakiejkolwiek umowy z BNI w sprawie przestrzegania takich
wymogów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Zasadach Bezpiecznej Wymiany Informacji lub
obowiązujących przepisach prawa.
W przypadku, gdy Zasady Bezpiecznej Wymiany Informacji mają zastosowanie do Twoich danych, BNI
zapewni, iż każdy taki przyjmujący dane stosuje się do Zasad Bezpiecznej Wymiany Informacji, podlega
Dyrektywie Prywatności UE oraz szwajcarskim standardom ochrony danych, bądź w inny sposób
zobowiązuje się do przestrzegania Zasad Bezpiecznej Wymiany Informacji USA-UE oraz USASzwajcaria, jako że mają one zastosowanie do wszelkich danych osobowych otrzymywanych przez taką
osobę trzecią od BNI. W żadnym wypadku, BNI nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie
przez taką osobę trzecią Zasad Bezpiecznej Wymiany Informacji USA-UE oraz USA-Szwajcaria lub
jakiejkolwiek umowy z BNI w sprawie przestrzegania takich wymogów, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych w Zasadach Bezpiecznej Wymiany Informacji USA-UE oraz USA-Szwajcaria lub
obowiązujących przepisach prawa.
Ponadto, BNI może ujawniać dane zbierane w zakresie, w jakim z uzasadnionych powodów uważa, iż
takie ujawnienie jest pożądane dla potrzeb przestrzegania przepisów prawa, w przypadkach takich jak
w odpowiedzi na wezwanie do sądu, w zakresie niezbędnym do ustanowienia lub obrony roszczeń
prawnych oraz dla innych celów dopuszczonych obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, wszelkie
takie dane mogą być przenoszone na osobę trzecią w przypadku sprzedaży, przejęcia, fuzji bądź
bankructwa z udziałem BNI lub jakiegokolwiek jego podmiotu stowarzyszonego lub działu.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby BNI lub Franczyzobiorca korzystali z Twoich danych zgodnie z niniejszą
Polityką, prosimy o nieprzesyłanie żadnych Danych Osobowych do BNI bądź Franczyzobiorcy.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Korzystając ze Strony i przesyłając na nią dane, niniejszym zgadzasz się na przetwarzanie danych
przez BNI zgodnie z niniejszą Polityką. Rozumiesz, iż Dane Osobowe i Nieosobowe, które przesyłasz
na Stronę, lub które są zbierane w trakcie Twojej wizyty na Stronie mogą ujawniać Twoją tożsamość
bądź aspekty Twojej tożsamości i Ciebie samego. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie
poprzez usunięcie swojego konta ze Strony zgodnie z przewidzianą na niej procedurą oraz poprzez
kontakt z BNI pod adresem BNI@BNI.com. Zwracamy uwagę, iż w przypadku wycofania zgody, BNI
może usunąć Twoje konto, ale zachowa Twoje Dane Osobowe i Nieosobowe w formacie niejawnym w
celu przetwarzania zbiorczych danych lub w formacie nie zbiorczym dla celów biznesowych, jakie BNI,
wedle uznania, uzna za stosowne. Pomimo, iż BNI może zachować Twoje zebrane dane, nie ma takiego
obowiązku i może usunąć takie dane w każdym momencie, bez Twojej zgody i wedle własnego uznania.
DOSTĘP, AKTUALIZACJA I REZYGNACJA
W przypadku, gdy chcesz uzyskać dostęp lub zaktualizować dane, które wysyłałeś do BNI, gdy nie
chcesz otrzymywać danych od BNI, lub gdy chcesz ograniczyć wykorzystanie bądź ujawnianie Twoich
danych, prosimy o kontakt pod adresem BNI@BNI.com.
W takim przypadku, BNI może poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości, w celu zapewnienia
dokładności i legalności udzielenia Ci takiego dostępu.

BNI dołoży wszelkich starań w celu spełnienia wszelkich Twoich żądań, w tym żądań dostępu i
aktualizacji danych przechowywanych przez BNI i żądań zaprzestania przez BNI w przyszłości
kontaktów z Tobą bądź usunięcia Twoich danych, z wyjątkiem przypadków, gdy obciążenie z tytułu
udzielenia takiego dostępu i przeprowadzenia korekty byłby nieproporcjonalny do ryzyka dla Twojej
prywatności w danym przypadku, bądź w innych przypadkach przewidzianych obowiązującymi
przepisami prawa. Zwracamy uwagę, iż w przypadku, gdy złożysz żądanie rezygnacji lub zażądasz
modyfikacji Twoich danych, BNI zatrzyma Twoje dane kontaktowe bądź Twoje pierwotne informacje w
celu zapewnienia, iż nie będzie się z Tobą kontaktował w przyszłości oraz dla celów archiwizacji.
Ponadto, zwracamy uwagę, iż w przypadku, gdy zażądasz, aby BNI zaprzestało dzielenia się Twoimi
danymi z osobami trzecimi, BNI może nie być w stanie spełnić różnych składanych przez Ciebie żądań.
W zakresie wymaganym przez Ustawę CAN-SPAM lub inne podobne przepisy krajowe i
międzynarodowe, komercyjne wiadomości e-mail będą zapewniać możliwość rezygnacji z
otrzymywania takich informacji. Zwracamy uwagę, iż zmiany Twoich preferencji mogą zacząć
obowiązywać po pewnym czasie.
ZGODNOŚĆ I EGZEKWOWANIE
Ustanowiliśmy wewnętrzną politykę i program w zakresie niektórych danych, w celu monitorowania
naszego przestrzegania Zasad Bezpiecznej Wymiany Informacji USA-UE oraz USA-Szwajcaria oraz
przepisów prawa Kanady, a także w celu rozwiązywania wewnętrznych nieprawidłowości w ramach
powyższej zgodności. Obejmują one oświadczenie składane co najmniej raz do roku, podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela BNI, potwierdzające, iż niniejsza Polityka jest zgodna z Zasadami
Bezpiecznej Wymiany Informacji USA-UE oraz USA-Szwajcaria, jako że dotyczy ona danych z UE i
Szwajcarii. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy niniejszą Polityką Prywatności a Zasadami
Bezpiecznej Wymiany Informacji USA-UE oraz USA-Szwajcaria oraz innymi obowiązującymi przypisami
prawa, zastosowanie będą miały Zasady Bezpiecznej Wymiany Informacji USA-UE oraz USASzwajcaria oraz takie inne obowiązujące przepisy prawa, jako że niniejsza Polityka dotyczy danych
zbieranych w UE, Szwajcarii oraz Kanadzie.
W przypadku, gdy chcesz zgłosić skargę dotyczącą konkretnego przypadku zbierania bądź
przetwarzania danych przez BNI, dotyczącego Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod
adresem BNI@BNI.com. BNI dołoży wszelkich starań w celu rozpatrzenia takiej skargi zgodnie z
wewnętrzną polityką. W przypadku, gdy taki spór z obywatelem UE, Szwajcarii bądź Kanady nie może
być rozstrzygnięty w ramach naszych wewnętrznych procesów, BNI będzie współpracować z
właściwymi organami ds. ochrony prywatności EU lub Szwajcarii bądź kanadyjskim Biurem Komisarza
ds. Prywatności i zastosuje się do rad otrzymanych od takich organów. W przypadku, gdy BNI, organy
ds. ochrony prywatności EU lub Szwajcarii bądź kanadyjskie Biuro Komisarza ds. Prywatności ustalą,
iż BNI nie przestrzegało niniejszej Polityki, BNI podejmie stosowne kroki w celu naprawienia wszelkich
negatywnych skutków i promowania przestrzegania niniejszej Polityki w przyszłości.
BEZPIECZEŃSTWO
BNI stara się zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem
bądź ujawnieniem. BNI stara się zabezpieczyć Dane Osobowe przesyłane przez Ciebie na serwery
komputerowe w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przez nieupoważnionym
dostępem, wykorzystaniem bądź ujawnieniem. Gdy Dane Osobowe są przekazywane na inne strony
internetowe, są one chronione z wykorzystaniem szyfrowania, takiego jak Protokół Secure Socket Layer
(SSL). Wyłącznie Twoim obowiązkiem jest ochrona poufności Twojego hasła lub innych danych
służących do logowania się na Stronie; BNI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieupoważnionego
wykorzystania takich danych.
DODATKOWE PRAWA W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI

Przepisy prawa Kalifornii pozwalają jej mieszkańcom na żądanie udostępnienia pewnych informacji
dotyczących ujawniania przez nas w poprzednim roku kalendarzowym, w razie potrzeby, ich danych
osobowych osobom trzecim. Podobne prawa przysługują obywatelom krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EEA), Szwajcarii oraz Kanady, i być może innych krajów. W celu złożenia powyższego
żądania, prosimy o kontakt pod adresem BNI@BNI.com z tytułem wiadomości: „Żądanie Informacji
dotyczących Prywatności”. Wiadomość musi zawierać wystarczającą ilość szczegółów,
umożliwiających nam zlokalizowanie Twojego pliku; co najmniej Twoje imię i nazwisko, adres email,
adres pocztowy oraz nazwę i lokalizację grupy.
Postaramy się dostarczyć Ci żądane informacje w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania żądania.
Zastrzegamy sobie prawo nieodpowiadania na żądania składane więcej, niż raz do roku lub żądania
przesyłane na dres inny, niż wskazany w niniejszym ustępie. Zwracamy uwagę, iż kalifornijska ustawa
Shine the Light nie obejmuje dzielenia się wszystkimi rodzajami danych. Nasze ujawnienie obejmuje
wyłącznie dane przewidziane przepisami prawa.
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Internet i korzyści, które oferuje ulegają szybkiemu rozwojowi, tak jak sposoby, w jakie ludzie korzystają
z internetu oraz przepisy prawa regulujące takie korzystanie. W związku z tym, BNI zastrzega sobie
prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Możesz ustalić,
czy niniejsza Polityka Prywatności była zmieniana od Twojej ostatniej wizyty poprzez sprawdzenie „Daty
Wejścia w Życie Aktualnej Polityki” na górze tej strony. Ponadto, każdorazowo w przypadku zmiany
pojawi się metoda akceptacji kliknięciem. Twoje korzystanie z naszej Strony po dokonaniu modyfikacji
stanowi akceptację zmienionych przez nas warunków niniejszej Polityki Prywatności, dlatego też
powinieneś regularnie sprawdzać niniejszą Politykę Prywatności, aby upewnić się, iż jesteś świadomy
jej warunków.
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KODEKS ETYKI ON-LINE BNI
Data Wejścia w Życie: 24 maja 2013 r.
Kodeks Etyki On-line BNI zostanie niebawem zaktualizowany. Tym czasem, prosimy kierować się
Kodeksem Etyki BNI, Zasadami Postępowania określonymi w Obowiązkowych Warunkach Korzystania,
ogólnie przyjętymi zasadami uprzejmości w internecie oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa
i regulaminami. Prosimy o regularne sprawdzanie pod kątem konkretnych zasad, które mogą
przewidywać dodatkowe obowiązki etyczne wynikające z Twojego korzystania z niniejszej Strony i
Materiałów. Ponadto, każdorazowo w przypadku zmiany pojawi się metoda akceptacji kliknięciem
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