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Prawomocne/Ostatnio edytowane: 1 lipca 2021  
 
BNI Connect®  
WARUNKI UŻYTKOWANIA  
 
BNI Worldwide Development Ltd zarządza Twoimi danymi osobowymi związanymi z 
operacyjnym systemem zarządzania pod nazwą BNI Connect® dla i w imieniu BNI Global, LLC, 
wraz z jego powiązanymi podmiotami BNI Connect Global, LLC, BNI Enterprise Business Network 
(Guangzhou) Co Ltd, BNI Franchising, LLC, BNI Global Holdings LLC, BNI Holdings, LLC, BNI Hong 
Kong Enterprises Pvt Ltd, BNI India Enterprises Pvt Ltd, BNI Intermediate Holdings, LLC, BNI 
Intermediate Holdings CTB, BNI Lanka Enterprises Pvt Ltd, BNI Networking & Referral Ireland 
Holdings Limited, BNI Singapore Enterprises Pvt Ltd, BNI Ultimate Holdings LLC, Rec S.r.l, 
Business Network France, Chapters France, CorpConnect Enterprises India Pvt Ltd, Corporate 
Connections Franchising, LLC, Corporate Connections Global, LLC, Corporate Connections 
Worldwide Development Ltd, Netwerk Organisatie Nederland en Vlaanderen B.V, Network 
Organization Benelux Ltd, Scion Social Holdings LLC, Scion Social Pvt Ltd, and Scion Social Pte Ltd 
(“BNI”, “nasz” lub “my”), które podlegają niniejszym, stale rozbudowywanym Warunkom 
użytkowania („WU”). WU regulują Twój dostęp i użytkowanie usług BNI dostępnych poprzez 
stronę internetową i aplikację mobilną BNI Connect®, każde z osobna i łącznie, jeśli to stosowne, 
nazywane „Strony BNI”. Strony BNI zawierają strony internetowe BNI, wiadomości SMS, API, 
powiadomienia pocztą elektroniczną, aplikacja (w przeglądarce i/lub mobilne), przyciski, widżety, 
reklamy, usługi e-commerce i wszystkie inne usługi powiązane, do których dostęp można uzyskać 
dzięki Stronom BNI i które łączą się z niniejszymi Warunkami użytkowania (łącznie nazywane 
„Usługami”), a także jakiekolwiek dane, teksty, linki, grafiki, zdjęcia, materiały wideo oraz 
aranżacji materiałów przesłanych, pobranych i pojawiających się odnośnie tychże Usług (łącznie 
nazywane „Treścią”). Używając Stron BNI i Usług zgadzasz się na przestrzeganie postanowień 
niniejszych Warunków użytkowania. Z racji konsekwentnie prowadzonych edycji tych WU, 
spodziewaj się okresowych zmian w ich treści, a wraz z tymi zmianami Twoje użytkowanie, prawa 
i oczekiwania odnośnie prywatności danych również mogą ulec zmianie.  
 
W razie niespójności warunków tej umowy z tłumaczeniem w innym języku, angielska wersja jest 
nadrzędna i stanowi odnośnik w każdej kwestii związanej z interpretacją, jak również w każdym 
innym wymiarze.  
 
1. Kto może korzystać z Usług.  
 
Jeśli prawo będące w mocy pod Twoją jurysdykcją zezwala na zawiązywanie umów z osobami 
trzecimi, zgadzasz się na postanowienia tych WU, a także jeśli jesteś Członkiem BNI o dobrej 
reputacji, możesz używać Stron BNI i ich Usług. Jednakże, jeśli (a) Twój umysł jest z natury 
obezwładniony (upośledzenie umysłowe, odurzenie, wiek poniżej 18 lat, itp.) z jakiegokolwiek 
powodu, lub (b) nie jesteś już lub nie jesteś jeszcze Członkiem o dobrej reputacji BNI, to nie 
wolno korzystać ze Stron i Usług BNI. Dla każdej osoby zgadzającej się na niniejsze WU i 
używającej Stron BNI i Usług w imieniu firmy, organizacji, rządu lub innego podmiotu prawnego, 
potwierdzasz i gwarantujesz swoje uprawnienia do reprezentowania tegoż podmiotu.  
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2. Prywatność.  
 
Nasza Polityka prywatności, dostępna pod adresem http://bnitos.com/privacy.html, opisuje 
sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy, przechowujemy i udostępniamy dane, które nam 
podajesz używając Stron BNI bądź Usług. Przyjmujesz do wiadomości, że poprzez korzystanie z 
Usług, Twoje dane osobowe mogą być gromadzone w ramach postanowień zawartych w Polityce 
prywatności, łącznie z przekazywaniem tych danych do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii 
i/lub innych krajów w celach przechowania, przetwarzania i użytku przez BNI, jego franczyzy i 
członków, a także podmioty powiązane.  
 
3. Treść Usług.  
 
Ponosisz odpowiedzialność za sposób, w jaki używasz Stron BNI i Usług i za jakąkolwiek Treść, 
którą podajesz, łącznie ze stosownym prawem, zasadami i regulacjami. Nie używaj przycisku 
Wyślij/Zamieść, jeśli nie jesteś gotów/gotowa ponieść odpowiedzialności za swoją Treść.  
 
Jak w przypadku każdej innej treści publikowanej w Internecie, musisz wziąć pod uwagę źródło 
tej Treści bądź materiałów, zanim ich użyjesz lub się nimi podeprzesz. Użytkowanie Treści i Stron 
BNI odbywa się na własne ryzyko.  
 
Użytkownicy Usług działają w sposób zgodny z prawem, etyczny i profesjonalny. Użytkownicy 
zobowiązują się również do zachowania się w rzetelny, odpowiedzialny i biznesowy sposób przez 
cały czas i unikania nieeleganckich, wprowadzających w błąd, dezorientujących lub nieetycznych 
praktyk. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek komentarze bądź posty, które 
umieszczasz na naszych Stronach, Blogach lub w narzędziu BNI Connect®. BNI nie kontroluje 
treści umieszczanej przez użytkowników i zaręcza o ich dokładności, rzetelności lub jakości. 
Korzystając z Usług lub Stron możesz mieć do czynienia z treścią, którą uznasz za obraźliwą, 
niegodziwą bądź niewłaściwą. BNI nie ponosi odpowiedzialności za taką treść w żadnym 
wypadku i za jakikolwiek rodzaj takiej treści, włącznie z i nie ograniczając się do pomyłek lub 
pominięć w treści, a także strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju, które wynikły z użytkowania 
treści zamieszczonej lub w jakikolwiek inny sposób opublikowanej za pomocą Stron BNI bądź 
Usług.  
 
Przykłady nieetycznych lub bezprawnych czynności to, ale nie ograniczają się do, następujących:  
 

• Fałszywych, wprowadzających w błąd lub ubliżającym określeniom jakiegokolwiek 
rodzaju, włącznie z i nie ograniczając się do, odnośnie BNI i jego podmiotów 
powiązanych, lub jakiejkolwiek osoby bądź podmiotu używającego Stron BNI lub Usług;  

• Jakiegokolwiek nieautoryzowanego użycia nazwy, logo, znaku towarowego lub 
materiałów objętych prawami autorskimi należącymi do BNI, jego podmiotów 
powiązanych lub jakiejkolwiek innej osoby bądź podmiotu;  

• Naruszenie jakiegokolwiek federalnego, stanowego lub lokalnego prawa lub przepisów;  
 

“Spam” to nadużycie elektronicznych systemów do wysyłania wiadomości do wysyłki hurtowej 
ilości nieuzasadnionych wiadomości. Podczas gdy najszerzej uznawaną formą spamu jest spam 
poprzez wiadomość e-mail, termin ten jest również stosowany w przypadku nadużycia w innych 
mediach, włącznie z i nie ograniczając się do czatów, grup dyskusyjnych, wyszukiwarek 
internetowych, spam w blogach, Wiki spam, spam w wiadomościach SMS, spam na forach 
internetowych i przesyłanie niepotrzebnych wiadomości fax. Rozsyłanie spamu jest surowo 
zabronione przez BNI i będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Twojego konta. Spam 

http://bnitos.com/privacy.html
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może również być nielegalny w świetle stosownego prawa i może być przedmiotem do wszczęcia 
postępowań cywilnych bądź karnych.  
 
Użytkowanie oprogramowania udostępnionego poprzez Strony BNI podlega każdej stosownej 
umowie licencyjnej lub umowie użytkowania lub dokumentacji będącej suplementem lub 
włączonej do oprogramowania („Warunki licencji”). W przypadku dostarczenia oprogramowania 
na lub poprzez stronę BNI nieobjętego licencją poprzez Warunki licencji tegoż oprogramowania, 
możesz używać tego oprogramowania w następujący sposób: (a) oprogramowanie nie może być 
modyfikowane lub zmieniane w jakikolwiek sposób; a także (b) redystrybucja oprogramowania 
jest zabroniona.  
 
Zgadzasz się na to, żeby NIE używać Stron BNI bądź Usług, żeby:  
 

• przesyłać, zamieszczać, transmitować lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać treści, 
które są bezprawne, szkodliwe, nastraszające, napastliwe, zniesławiające, wulgarne, 
obsceniczne, oszczercze, wkraczające w czyjąś prywatność, nienawistne lub rasowo, 
etnicznie lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe, a także szkodliwe dla nieletnich w 
jakikolwiek sposób;  

• podawać się za jakąkolwiek osobę lub podmiot, włącznie z i nie ograniczając się do, za 
przedstawiciela BNI, lidera forum, moderatora bądź administratora, a także fałszywie 
reprezentować swoje powiązanie z jakąkolwiek osobą bądź podmiotem;  

• fałszować nagłówki lub w jakikolwiek sposób modyfikować dane identyfikujące w celu 
ukrycia źródła jakiejkolwiek treści przesyłanej poprzez Strony lub Usługi;  

• przesyłać, zamieszczać, wysyłać e-mailem, transmitować lub w jakikolwiek sposób 
udostępniać treści, do udostępniania których nie masz podstawy prawnej;  

• przesyłać, zamieszczać, wysyłać e-mailem, transmitować lub w jakikolwiek sposób 
udostępniać treści, które naruszają prawa patentowe, znaki towarowe, tajemnice 
handlowe, prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa majątkowe innych podmiotów;  

• przesyłać, zamieszczać, wysyłać e-mailem, transmitować lub w jakikolwiek sposób 
udostępniać nieuzasadnione lub nieautoryzowane reklamy, materiały promocyjne, 
„wiadomości śmieciowe”, „spam”, „łańcuszki”, lub jakiekolwiek inne formy ofertowania 
lub reklamy tego rodzaju;  

• przesyłać, zamieszczać, wysyłać e-mailem, transmitować lub w jakikolwiek sposób 
udostępniać materiały zawierające szkodliwe oprogramowanie;  

• zakłócać lub przerywać działanie Stron bądź Usług lub serwerów i sieci powiązanych ze 
Stronami bądź Usługami;  

• naruszać jakiekolwiek przepisy i regulacje mające moc prawną; lub  
• uprawiać „stalking” lub w jakikolwiek inny sposób napastować inną osobę.  

 

BNI ma prawo (lecz nie obowiązek) we własnym zakresie ekranować, odrzucać, przesuwać lub 
usuwać jakiekolwiek treści naruszające Warunki użytkowania lub stanowiące w jakikolwiek inny 
sposób treści niewłaściwe.   
 

Ponosisz wszystkie rodzaje ryzyka w związku z użytkowaniem treści na Stronach BNI i 
powiązanych z nimi Usługami, łącznie z poleganiem na jakiejkolwiek dokładności, kompletności 
lub użyteczności takich treści.  
 
Przyjmujesz do wiadomości, że BNI może uzyskiwać dostęp, zachować lub udostępniać dane 
odnośnie Twojego konta i treści, jeśli będzie tego wymagało prawa lub przekonanie w dobrej 
wierze, że takie zachowanie lub ujawnianie danych jest w uzasadniony sposób potrzebne, żeby: 
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(a) przestrzegać procedury prawne; (b) egzekwować postanowienia niniejszych WU; (c) 
odpowiedzieć na jakiekolwiek roszczenia w kwestii treści naruszającej prawa osób trzecich; (d) 
odpowiadać na Twoje prośby związane z obsługą klienta; lub (e) chronić prawa, własność i 
nienaruszalność osobistą BNI, jego użytkowników i społeczeństwa.  
 
Usługi i oprogramowanie w ramach Usług może zawierać komponenty związane z 
bezpieczeństwem, które umożliwiają ochronę materiałów cyfrowych. Użycie takich materiałów 
podlega zasadom użytkowania ustanowionym przez BNI i/lub jego dostawców technologicznych. 
Zabrania się prób zastąpienia lub ominięcia jakichkolwiek zasad użytkowania będących integralną 
częścią Usług.  
 
BNI jest dostawcą serwisu internetowego i nie ponosi odpowiedzialności za treści swoich 
użytkowników. Jako dostawca serwisu internetowego, BNI nie może monitorować lub 
kontrolować Treści zamieszczanej poprzez Stromy BNI. Oznacza to, że BNI nie popiera, wspiera, 
reprezentuje, weryfikuje ani nie gwarantuje kompletności, prawdziwości, dokładności lub 
rzetelności jakiejkolwiek Treści lub komunikacji zamieszczanej poprzez Strony BNI i Usługi, a 
także nie popiera jakichkolwiek opinii wyrażanych poprzez Strony BNI i Usługi. Oznacza to, że 
możesz przeczytać lub zobaczyć Treści, które są obraźliwe, fałszywe, wprowadzające w błąd, 
dezorientujące lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe, a w niektórych przypadkach, treści 
mogą być również źle oznaczone. Za każdą Treść wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik, 
który jest autorem lub publikatorem tejże Treści, którym jesteś Ty, jeśli tworzysz lub publikujesz 
treści poprzez Strony BNI i Usługi.  
 
BNI jest właścicielem własności intelektualnej i jest świadome kosztów i wydatków związanych 
ze stworzeniem i utrzymaniem własności intelektualnej. BNI stosuje również prawa do własności 
intelektualnej innych i oczekuje od użytkowników Stron BNI i Usług tego samego. Zastrzegamy 
sobie prawo do usuwania Treści, która w domyśle narusza takie prawa bez uprzedzania i na 
własną odpowiedzialność i nie ponosząc wobec Ciebie odpowiedzialności. Odpowiemy na 
zgłoszenia odnośnie naruszenia prawa własności intelektualnej, które są zgodne ze stosownymi 
przepisami prawa i zostały nam przedstawione w odpowiedni sposób, opisane w ustawie „Digital 
Millennium Copyright Act” (“DMCA”), a także w formularzach Zgłoszenie o Naruszeniu Praw 
Autorskich i Odpowiedź na zgłoszenie. Znajdziesz tam instrukcje BNI odnośnie zgłoszeń o 
naruszeniu prawa własności intelektualnej a także jak odpowiadać na takie roszczenia 
wystosowane wobec Ciebie przez innych. Odpowiemy na te zgłoszenia naruszenia znaków 
towarowych i innych naruszeń prawa własności intelektualnej zgodnie ze stosownymi przepisami 
prawnymi, które również są opisane w formularzach Zgłoszenie o Naruszeniu Praw Autorskich i 
Odpowiedź na zgłoszenie. Znajdziesz tam instrukcje BNI odnośnie zgłoszeń o naruszeniu prawa 
własności intelektualnej a także jak odpowiadać na takie roszczenia wystosowane wobec Ciebie 
przez innych.  
 
4. Twoje prawa.  
 
Ponosisz odpowiedzialność za jakiekolwiek treści przesłane lub opublikowane poprzez Strony BNI 
i Usługi. Mogą to być Twoje opinie, zdjęcia, materiały wideo, logo lub jakiekolwiek inne treści 
przesłane lub opublikowane poprzez Strony BNI i Usługi.  
 
Zwróć proszę uwagę, że przesyłając lub publikując Treści poprzez Strony BNI i Usługi, dajesz BNI 
globalną, niewyłączną, bezpłatną licencję (bez prawa do sublicencjonowania) do używania tej 
Treści w interesie biznesowym BNI. Przyjmujesz do wiadomości, że jakakolwiek przesłana Treść, 
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jak również jakakolwiek już istniejąca Treść, może zostać użyta do stworzenia treści tworzących 
relacje/networkingowych związanych z Członkami BNI („Dane relacyjne”). Przyjmujesz do 
wiadomości i zgadzasz się na to, że Dane relacyjne należą wyłącznie do BNI i ani Ty, ani 
ktokolwiek inny nie może używać Danych relacyjnych bez pisemnego upoważnienia od BNI. 
Celem takiego przyjęcia do wiadomości i zgody na uznanie własności Danych relacyjnych na rzecz 
BNI jest częściowo zapobieganie temu, żeby inni tworzyli konkurencyjne grupy networkingowe 
lub podobne inicjatywy na podstawie Treści, którą BNI pozyskało dzięki sporemu nakładowi 
finansowemu, czasowemu i dzięki alokacji zasobów związanych z zebraniem i uporządkowaniem 
tych danych dla interesu biznesowego.  
 
Zgodnie z tym BNI jest właścicielem relacji członkowskich i Danych relacyjnych. Podobnie, jeśli 
jesteś Franczyzobiorcą BNI, przyjmujesz do wiadomości, że możemy udostępniać dane o 
wynikach z innym franczyzobiorcami i Dane relacyjne mogą być udostępniane w podobny 
sposób.  
 
5. Użytkowanie Usług.  
 
Możesz korzystać z Usług wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i wszystkimi 
stosownymi przepisami prawnymi, zasadami i regulacjami.  
 
Usługi BNI są stale rozwijane i nasze Usługi będą się prawdopodobnie zmieniały od czasu do 
czasu, na naszą odpowiedzialność i na zgodnie z naszymi postanowieniami. BNI zastrzega sobie 
prawo do zatrzymania (na stałe lub przejściowo) dostawy tych Usług lub jakichkolwiek funkcji w 
obrębie tychże Usług wobec Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika. BNI również 
zastrzega sobie prawo do ustanawiania ograniczeń w używaniu lub przechowywaniu na własną 
odpowiedzialność i w dowolnym terminie. BNI może również usunąć lub zablokować dystrybucję 
jakiejkolwiek Treści poprzez Strony BNI i Usługi, zawieszać lub usuwać użytkowników i odzyskać 
ich dane bez ponoszenia odpowiedzialności wobec nich.  
 
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na to, że w świetle faktu, że BNI daje Ci dostęp do i 
zezwala na używanie Stron BNI i Usług, BNI i jego dostawcy i partnerzy będący osobami trzecimi 
mogą umieszczać dla Ciebie reklamy na Stronach BNI i Usługach, lub w powiązaniu z 
wyświetlaniem Treści (włącznie z Twoją przesłaną lub opublikowaną Treścią) lub danymi 
pochodzącymi z Usług, czy to przesłanymi przez Ciebie czy przez innych. Zgadzasz się również na 
zaniechanie nadużywania Stron BNI i Usług, przykładowo, poprzez zakłócanie ich lub uzyskiwanie 
dostępu w inny sposób niż poprzez nasz interfejs i instrukcje, które dostarczamy.  
 
BNI również zastrzega sobie prawo do dostępu, czytania, zachowania lub udostępnienia danych 
w uzasadnionych przypadkach, żeby (i) spełnić żądanie stosownych przepisów prawnych, 
regulacji, postępowań lub żądań rządowych, (ii) egzekwować postanowienia niniejszych WU, 
włącznie z śledztwem odnośnie naruszeń wobec nich, (iii) wykrywać, zapobiegać lub w 
jakikolwiek inny sposób reagować na oszustwa i problemy techniczne lub związane z 
bezpieczeństwem, (iv) odpowiadać na prośby użytkowników związane z obsługą klienta, lub (v) 
chronić prawa, własność lub nienaruszalność osobistą BNI, jego użytkowników i społeczeństwa. 
BNI nie udostępnia danych osobowych umożliwiających identyfikację osobom trzecim, z 
wyjątkiem sposobów zgodnych ze swoją Polityką prywatności.  
 
Tworzenie I modyfikowanie Stron BNI i Usług jest niedozwolone, z wyjątkiem przypadków 
autoryzowanych w niniejszych WU.  



6 
 

 
 
6. Twoje konto.  
 
Dołączenie do BNI i stworzenie internetowego konta BNI jest potrzebne do korzystania z Usług 
zawartych na Stronach BNI. Ponosisz odpowiedzialność za ochronę swojego konta BNI Connect, 
więc zastosuj silne hasło i używaj go wyłącznie z tym kontem. BNI nie jest w stanie i nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody wynikające z niezastosowania się do 
powyższego.  
 
7. Zakończenie obowiązywanie tych Warunków Użytkowania.  
 
Możesz zakończyć swoje prawne zobowiązanie i członkostwo w BNI w dowolnym terminie 
poprzez dezaktywację kont i zakończenie używania Usług.  
 
BNI może zawiesić bądź usunąć Twoje konto lub przestać dostarczać całość lub część Usług w 
dowolnym terminie i bez podania przyczyny, włącznie z i nie ograniczając się do tego, jeśli w 
uzasadniony sposób wierzymy, że: (i) naruszone zostały Warunki użytkowania, (ii) stanowisz 
ryzyko lub potencjalne zagrożenie prawne dla nas; (iii) Twoje konto powinno zostać usunięte 
przez dłuższą nieaktywność; (iv) Twoje członkostwo BNI dobiegnie końca lub w jakikolwiek inny 
sposób nie zostało przedłużone lub zostało zakończone; lub (v) dostarczanie Usług przez nas już 
nie jest komercyjnie możliwe. Będziemy się w uzasadniony sposób starać, żeby Cię powiadomić 
poprzez adres e-mail powiązany z Twoim kontem lub przy okazji następnej próby uzyskania 
dostępu do Twojego konta, zależnie od okoliczności. We wszystkich takich przypadkach, to WU 
determinują w nieograniczonym stopniu, Twoją licencję do używania naszych Usług, z 
wyłączeniem, że następujące punkty wciąż mają zastosowanie: 1,2,3 i 8.  
 
8. Zewnętrzni beneficjenci.  
 
Zgadzasz się, że niniejsze WU nie są umową pomiędzy Tobą a Apple®, Google® czy jakąkolwiek 
inną osobą trzecią. BNI zezwala na używanie Stron BNI zarówno na produktach iOS i Android, 
które posiadasz lub których używasz i w zgodzie ze stosownymi zasadami użytkowania tychże 
produktów. W przypadku, gdy Strony BNI są niezgodne z jakąkolwiek stosowną gwarancją, 
możesz skontaktować się z Apple®, Google® lub jakąkolwiek inną osobą trzecią w celu uzyskania 
zwrotu kwoty zakupu, jeśli to stosowne, opłacone za Strony BNI; w maksymalnym zakresie 
uregulowanym przez stosowne przepisy prawne. BNI świadczy usługi konserwacyjne i wsparcie 
wobec Stron BNI. Jeśli masz jakieś roszczenia odnośnie własności intelektualnej lub jakichkolwiek 
innych kwestii związanych ze Stronami BNI, proszę skontaktuj się z nami pod adresem 
legal@bni.com.  
 
Apple®, Google® lub jakiekolwiek inne osoby trzecie i ich spółki zależne stanowią zewnętrznych 
beneficjentów niniejszych WU i Polityki prywatności i za Twoją zgodą, ci zewnętrzni beneficjenci 
będą mieli prawo (po uznaniu, że zaakceptowali to prawo) egzekwować stosowania się do 
niniejszych WU wobec Ciebie.  
 
9. Wszystkie inne warunki.  
 
Następujące warunki dodatkowe tyczą się zarówno używania aplikacji mobilnej BNI Connect®, 
jak i strony internetowej BNI Connect®.  

mailto:legal@bni.com
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A. Opłaty i płatności.  
 
Jeśli zdecydujesz się na dołączenie do Grupy BNI w charakterze Członka, dostaniesz dostęp do 
Stron BNI i zgadzasz się na wszystkie opłaty związane z członkostwem. Dodatkowo, Strony BNI 
Connect® są tylko dostępne rzetelnym Członkom.  
 
Zamawiając usługę masz okazję przeglądnąć i zaakceptować opłaty, które zostaną naliczone. 
Ceny, dostępność i inne warunki zakupu mogą ulec zmianie. BNI zastrzega sobie prawo do 
zaprzestania dostawy usług lub do zmiany zakresu i cen usług oferowanych w i poza Stronami 
BNI bez uprzedniego powiadomienia i bez powstania jakiegokolwiek zobowiązania wobec Cebie. 
Wszystkie ceny mogą podlegać opodatkowaniu.  
 
Ponosisz odpowiedzialność za podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych 
danych, gdy zamawiasz usługi poprzez Strony BNI lub w jakikolwiek inny sposób. Jeśli używasz 
Stron BNI lub innych sposób, aby nabyć usługę, płatność powinna zostać odebrana przed 
zaakceptowaniem złożenia zamówienia. BNI może wymagać weryfikacji danych przed 
zaakceptowaniem zamówienia i może anulować lub ograniczyć zamówienie w dowolnym 
terminie po jego złożeniu. Podlegając stosownej polityce członkowskiej, jeśli opłata została już 
uiszczona, a zamówienia zostało anulowane bądź ograniczone, BNI zwróci całość opłaty 
dokonanej za tę usługę, która nie zostanie dostarczona ze względu na anulację bądź ograniczenie 
zamówienia w tym samym pakiecie jak pierwotny zakup.  
 
Jeśli z jakiegokolwiek powodu Twoja firma obsługująca karty kredytowe odmówi lub w 
jakikolwiek sposób nie zezwoli na zapłatę należności za nabytą usługę, zgadzasz się na to, że 
działając z własnej inicjatywy możemy anulować dostawę usługi i żądać uiszczenie zaległej opłaty 
naliczonej (włącznie z dodatkowymi opłatami bądź karami naliczonymi przez osoby trzecie) w 
jakikolwiek sposób, który uznamy za stosowny. W przypadku konieczności podjęcia kroków 
prawnych z związku z ściągnięciem zaległej opłaty, zgadzasz się na rekompensatę kosztów 
poniesionych z windykacją tejże sumy, włącznie z kosztami wynajęcia prawnika i jakimikolwiek 
innymi kosztami natury prawnej.  
 
Zakup innych produktów i usług poprzez Strony BNI może podlegać innym warunkom i 
regulacjom niż te, które zostały Ci przedstawione w momencie zakupu.  
 
B. Zakaz automatycznych zapytań.  
 
Wysyłanie automatycznych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do Stron BNI i jego systemów bez 
uprzedniej pisemnej zgody od BNI jest zabronione.  
 
C. Oświadczenia i gwarancje.  
 
Za wszystkie informacje i/lub treści, które przesyłasz, oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz 
prawo do przesyłania treści do BNI i udzielania licencji opisanych powyżej; (ii) BNI nie będzie 
musiało nabywać licencji od osób trzecich lub uiszczać jakichkolwiek opłat do osób trzecich; (iii) 
treść nie narusza praw jakichkolwiek osób trzecich, włączając w to prawo własności 
intelektualnej i prawo do prywatności; a także (iv) treść jest zgodna z niniejszymi WU i 
stosownymi przepisami prawnymi. Jeśli przesyłasz dane i/lub treść, która odnosi się do osób 
trzecich (np. gościa Grupy BNI lub dane kontaktowe osoby rekomendowanej), oświadczasz i 
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gwarantujesz, że: (a) uzyskałeś zgodę od jakiejkolwiek osoby trzeciej do używania jej danych w 
przewidziany sposób (i w jakimkolwiek przypadku tylko i wyłącznie w zakresie, do którego 
uzyskałeś zgodę), (b) przekażesz i upewnisz się, że zostało dostarczone, powiadomienie o 
jakimkolwiek naruszeniu związanym z tymi osobami trzecimi, a także (c) będziesz na bieżąco 
informował BNI w zakresie tego, czy dana osoba trzecia żąda poprawy lub usunięcia swojej 
zgody, zmiany, usunięcia lub jakiegokolwiek wykonania praw do swoich danych osobowych 
związanych z ich użyciem.  
 
D. Własność intelektualna.  
 
Wszystkie treści przedstawione na Stronach BNI i z związku z jego Usługami jak teksty, grafiki, 
logo, ikony przycisków, obrazki, pliki audio, cyfrowe elementy do pobrania, kompilacje danych i 
oprogramowanie są własnością BNI lub jego dostawców tychże treści i są chronione przez 
międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Każde oprogramowanie użyte na Stronie jest 
własnością BNI lub jego dostawców oprogramowania i jest chronione przez międzynarodowe 
prawo własności intelektualnej. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logo, marki i nazwy 
handlowe pojawiające się na Stronach BNI stanowią własność intelektualną właścicieli tychże 
marek, logo lub nazw i nie mogą być używane, modyfikowane, usuwane lub w jakikolwiek inny 
sposób naruszane. BNI jest wyłącznym właścicielem Stron BNI i Usług, włącznie z i nie 
ograniczając się do ich projektów graficznych, funkcji i dokumentacji. Zabrania się kopiowania, 
edytowania lub odtwarzania jakiejkolwiek części Stron BNI lub Usług.  
 
E. Prawa autorskie.  
 
Ustawa DMCA reguluje zabezpieczenia dla BNI odnośnie materiałów zamieszczanych online 
poprzez nasze Strony. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich i uznasz, że treść naszych Stron 
narusza Twoje prawa autorskie, możesz nas o tym poinformować za pomocą formularza 
Zgłoszenie o Naruszenie Praw Autorskich, wysyłając poniższe dane pod adres:  
 

BNI Global, LLC 
11525 N Community House Road 
Suite 475 
Charlotte, NC 28277 

  
• dokładny opis rzekomego naruszenia i dzieło podlegające ochronie praw autorskich, 

którego naruszenie podejrzewasz;  
• dokładną lokalizację materiałów naruszających na danej Stronie;  
• swoje dane kontaktowe; a także  
• oświadczenie osoby autoryzowanej to działania w imieniu właściciela praw autorskich, 

potwierdzającego prawdziwość tych informacji.  
 
F. Zabezpieczenia i ochrona.  
 
Będziesz bronił, zabezpieczał i uchronisz od szkód BNI i jego podmioty powiązane (a także 
odpowiednio ich pracowników, dyrektorów, agentów i przedstawicieli) w związku z 
jakimikolwiek roszczeniami, kosztami, stratami, szkodami, zasądzeniami, karami, odsetkami i 
wydatkami (włącznie z uzasadnionymi kosztami wynajęcia prawnika), która powstały lub 
wiążą się z: (i) Twoim używaniem Stron BNI lub Usług; (ii) jakimkolwiek realnym lub 
domniemanym naruszeniem Twoich oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań opisanych w 
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niniejszych WU; (iii) jakąkolwiek treścią, którą przesłałeś, włącznie z i nie ograniczając się do, 
jakiegokolwiek realnego lub domniemanego naruszenia prawa własności intelektualnej lub 
własnościowych praw jakiejkolwiek osoby trzeciej.  
 
G. Ograniczenie odpowiedzialności.  
 
BNI nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednio i pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju, 
włącznie z i nie ograniczając się do szkód lub strat przypadkowych, karnych lub wynikających z 
niniejszych WU, Stron, Usług, niemożności używania Strony bądź Usług lub wynikających z 
produktów lub usług otrzymanych, a także wiadomości lub transakcji zawiązanych za pomocą 
Stron BNI lub Usług.  
 
H. Zrzeczenie się gwarancji.  
 
Strony BNI i Usługi są dostarczane na podstawie konceptów „stanu aktualnego” i 
„dostępności”. BNI nie składa oświadczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, czy to 
całkowitych czy ograniczonych, odnośnie Stron, Usług lub ich treści. W największym 
dozwolonym zakresie podlegającym stosownym przepisom prawnym, BNI zrzeka się 
jakichkolwiek i wszystkich gwarancji, włącznie z i nie ograniczając się do:  
 

• Wszelkich domniemanych gwarancji dotyczących wartości handlowej, przydatności do 
określonego celu, tytułu i nienaruszalności;  

 
• Że Strona i Usługi spełnią Twoje wymagania, że będzie zawsze dostępna, w 

nieprzerwanej formie, w odpowiednim czasie, bezpieczna i że będzie działać 
bezbłędnie;  

 
• Że dane, treści i materiały zawarte na Stronach będą takie, jak zostały przedstawione;  

 
• Wszelkich domniemanych gwarancji wynikających z handlowania, używania lub 

sprzedaży; a także  
 

• Jakichkolwiek zobowiązań, odpowiedzialności, praw, roszczeń lub roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, bez znaczenia, czy wynikających 
lub nie wynikających z zaniedbania BNI.  

 
I. Strony internetowe osób trzecich.  
 
Strony BNI mogą przekierowywać lub prowadzić do innych stron obecnych w Internecie, lub 
mogą w jakikolwiek inny sposób zawierać odnośniki do danych, produktów lub usług 
udostępnionych przez niepowiązane osoby trzecie. Staramy się współpracować z zaufanymi, 
rzetelnymi dostawcami, jednakże od czasu do czasu takie strony mogą zawierać dane, materiały 
lub politykę, które możesz uznać za niestosowną lub osobiście niewłaściwą. Przyjmujesz do 
wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w jakichkolwiek 
odnośnikach obecnych na tychże stronach. Umieszczenia takiego linku bądź odnośnika stanowi 
jedynie udogodnienie i nie implikuje poparcia tejże treści lub powiązania ze Stroną lub osobą 
trzecią z nami, a także nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, czy to wyraźnej, czy domniemanej. 
Ponosisz wyłączą odpowiedzialność za i ponosisz całkowite ryzyko związane z dostępem i/lub 
używaniem stron internetowych, do których prowadzą ww. linki bądź odnośniki.  
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J. Elektroniczne dostarczanie zgłoszeń.  
 
Używając Stron BNI i Usług wyrażasz zgodę na otrzymywania komunikacji od BNI drogą 
elektroniczną, włącznie ze zgłoszeniami, umowami, legalnie uzyskanymi ujawnieniami lub 
jakimikolwiek innymi informacjami związanymi z Usługami. BNI może również podawać takie 
powiadomienia poprzez umieszczenia ich na Stronie. Jeśli chciałbyś cofnąć swoją zgodę na 
otrzymywanie takich informacji drogą elektroniczną, wymagane jest zakończenie używania 
Strony i Usług.  
 
K. Miejsce i stosowne prawo.  
 
Strony BNI są tworzone, zarządzane i kontrolowane przez BNI w stanie Północna Karolina, Stany 
Zjednoczone USA. Prawo stanu Północna Karolina reguluje niniejsze WU bez naruszania zasad 
konfliktów praw. Jakiekolwiek działanie wynikające z niniejszych WU może być sądzone 
wyłącznie w hrabstwie Mecklenburg, Północna Karolina, które sprawuje wyłączną jurysdykcję i 
niniejszym zgadzasz się na tę wyłączność jurysdykcji tutejszych sądów.  
 
L. Rozłączność.  
 
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych WU zostanie uznane za nieważne lub 
nieegzekwowalne, pozostałe postanowienia niniejszych WU pozostają w pełnej mocy prawnej.  
 
M. Zrzeczenia.  
 
Nie uznaje się, że BNI zrzeka się jakichkolwiek swoich praw lub środków opisanych w niniejszych 
WU, chyba że dane zrzeczenie się zostało spisane i podpisane przez BNI. Żadne opóźnienie lub 
zaniechanie wykonania naszych praw lub środków nie wpłynie negatywnie lub nie zostanie 
uznane za zrzeczenie się praw. Jakiekolwiek wykonanie praw lub użycie środków nie wyklucza 
dalszego wykonania praw lub użycia środków. Nasze niewykonanie rygorystycznego wykonania 
któregokolwiek z postanowień niniejszych WU nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa BNI do 
późniejszego egzekwowania takich postanowień lub jakichkolwiek innych postanowień 
niniejszych WU.  
 
N. Relacje Stron Umowy.  
 
BNI nie jest twoim agentem, powiernikiem ani przedstawicielem. Żadne postanowienia ani 
domniemania zawarte w niniejszych Warunkach nie są zamierzone ani nie mogą być 
interpretowane w taki sposób, aby dawały jakiejkolwiek innej osobie, poza stronami umowy, 
jakiekolwiek prawo, środek lub roszczenie na mocy niniejszych Warunków lub w odniesieniu do 
nich. Niniejsze WU są przeznaczone tylko i wyłącznie dla korzyści BNI i Twojej.  
 
O. Brak prawa odsprzedaży.  
 
Zgadzasz się na to, żeby nie sprzedawać, odsprzedawać, odtwarzać, duplikować, dystrybuować, 
kopiować lub w jakikolwiek inny komercyjny sposób używać jakiejkolwiek części tej Strony, jej 
użycia lub dostępu do Strony zawartych na tejże Stronie poza ograniczonymi prawami, które 
przysługują Ci na mocy niniejszych WU.  
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P. Siła wyższa.  
 
Oprócz usprawiedliwienia przewidzianego przez obowiązujące prawo, będziemy zwolnieni z 
odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Usług dostępnych za 
pośrednictwem naszej Strony w wyniku zdarzenia pozostającego poza naszą uzasadnioną 
kontrolą, niezależnie od tego, czy będzie możliwe do przewidzenia przez którąkolwiek ze stron, 
włącznie z i nie ograniczając się do: zakłóceń rynku pracy, wojny, pożaru, wypadku, 
niekorzystnych warunków pogodowych, niezdolności do zabezpieczenia transportu, aktu lub 
regulacji rządowej oraz innych przyczyn lub wydarzeń pozostających poza naszą kontrolą, 
niezależnie od tego, czy są one podobne do wymienionych powyżej.  
 
Prawomocne/Ostatnio edytowane: 1 lipca 2021  
 
Niniejsze WU są umową pomiędzy Tobą a BNI Connect Global LLC, spółką zależną i działającą w 
imieniu BNI Global, LLC, wraz jej filią-spółką zależną Corporate Connections Global, LLC, z 
siedzibą w 11525 N Community House Road, Suite 475, Charlotte, NC 28277 U.S.A. W razie pytań 
odnośnie niniejszych WU, proszę skontaktuj się z nami pod adresem legal@bni.com.  
 
©2021 BNI Global LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone.  
 
 
Zgłoszenie o naruszeniu praw autorskich  
 
Aby udostępnić roszczenie wzajemne dotyczące naruszenia praw autorskich, kliknij tutaj.  
 
Ustawa Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), 17 U.S.C. § 512 (c), ogranicza 
odpowiedzialność BNI za naruszenie praw autorskich do treści znajdujących się na naszych 
serwerach.  
 
Jeśli uważasz, że Twoje dzieło chronione prawami autorskimi zostało użyte lub skopiowane, a 
teraz znajduje się na naszych serwerach w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, 
DMCA określa pewne kroki, które możesz podjąć. Jednym z nich jest poinformowanie nas o tym, 
przekazując nam określone rodzaje informacji, które zostały wyraźnie określone w 17 U.S.C. § 
512 (c).  
 
Zgłoszenie nie będzie skuteczne, dopóki nie zostanie dostarczone przez US Postal Service lub 
inną usługę dostawy na następujący adres:  
 

BNI Global, LLC  

Attn: General Counsel  

11525 N Community House Road  

Suite 475  

Charlotte, NC 28277  

 
 
Proszę podać następujące informacje:  
 
1. Podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela 
wyłącznego prawa autorskiego, które rzekomo zostało naruszone.  

mailto:legal@bni.com
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512
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2. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało zgłoszone jako naruszone, 
lub jeżeli wiele dzieł chronionych prawem autorskim działa na jednej stronie internetowej, 
objętych jest jednym powiadomieniem, lista przedstawiająca takie utwory na tej stronie.  
 
3. Identyfikacja materiału, który jest rzekomo naruszający lub który jest przedmiotem 
działalności naruszającej prawo, który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać 
zablokowany, oraz informacji wystarczająco uzasadnionych, aby umożliwić BNI zlokalizowanie 
materiału.  
 
4. Informacje wystarczające, aby umożliwić BNI skontaktowanie się ze Stroną wnoszącą skargę, 
takie jak adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym 
można się skontaktować z Stroną wnoszącą skargę.  
 
5. Oświadczenie, że Strona wnoszącą skargę ma w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie 
materiału w sposób, w jaki się na niego skarży, nie jest autoryzowane przez właściciela praw 
autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.  
 
6. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą 
krzywoprzysięstwa, że strona składająca reklamację jest właścicielem lub jest upoważniona do 
działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa autorskiego, które rzekomo zostało naruszone.  
 
Po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia od Strony wnoszącej skargę, BNI rozpocznie 
dochodzenie i przekaże pisemne zawiadomienie Strony skarżącej do domniemanego sprawcy 
naruszenia. Podczas gdy BNI prowadzi dochodzenie w sprawie roszczenia, BNI, według własnego 
uznania i bez jakiegokolwiek zobowiązania prawnego do tego, może, tymczasowo usunąć lub 
odmówić dostępu do materiału przypuszczalnie naruszającego prawa z Witryny.  
 
Jeśli BNI uzna, że strona składająca skargę podniosła uzasadnione roszczenie dotyczące praw 
autorskich, będzie nadal zawieszać konto BNI rzekomego naruszającego i / lub jeśli jest ono 
przechowywane wyłącznie na serwerze BNI, odmówi dostępu do materiału przypuszczalnie 
naruszającego prawa autorskie. Jeśli BNI uzna, że strona składająca skargę nie podniosła 
uzasadnionego roszczenia, BNI przywróci dostęp do materiału przypuszczalnie naruszającego 
prawa.  
 
Odpowiedź na zgłoszenie o naruszeniu praw autorskich  
 
Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego, które chcesz zakwestionować 
w oparciu o wiarę w dobrej wierze, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku 
pomyłki lub błędnej identyfikacji materiałów do usunięcia lub wyłączenia, możesz zgłosić 
roszczenie wzajemne do BNI:  
 
Ustawa Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), 17 U.S.C. W § 512 (c), wyszczególnia 
określone kroki, które możesz podjąć. Jednym z nich jest przekazanie nam roszczenia 
wzajemnego.  
 
Ustawa DMCA stanowi, że BNI jako usługodawca, może umieścić rzekomo naruszające prawa 
treści w Internecie tylko po otrzymaniu od Państwa roszczenia wzajemnego, naszego 
użytkownika / członka.  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512
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Twoje roszczenie wzajemne musi zawierać określone rodzaje informacji, które zostały wyraźnie 
określone w 17 U.S.C. § 512 (c).  
 
Odpowiedź na oświadczenie o naruszeniu praw autorskich nie będzie skuteczne, dopóki nie 
zostanie dostarczone przez U.S. Postal Service lub inną usługę dostawy na następujący adres:  
 

BNI Global, LLC  

Attn: General Counsel  

11525 N Community House Road  

Suite 475  

Charlotte, NC 28277  

 
Proszę podać następujące informacje:  
 
1. Podpis domniemanego sprawcy naruszenia (np. Twój podpis).  
 
2. Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został wyłączony, oraz 
lokalizacja, w której materiał ukazał się zanim został usunięty lub dostęp do niego został 
zablokowany.  
 
3. Oświadczenie pod karą krzywoprzysięstwa, że domniemany sprawca naruszenia ma w dobrej 
wierze przekonanie, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej 
identyfikacji materiału do usunięcia lub wyłączenia.  
 
4. Nazwę, adres i numer telefonu sprawcy naruszenia oraz oświadczenie, że Osoba Wołająca 
zgodzi się na jurysdykcję Sądu Okręgowego, lub jeśli domniemany adres naruszającego prawo 
znajduje się poza terenem Rzeczpospolitej Polski, dla każdego sądu okręgowego, w którym 
można znaleźć BNI, oraz że domniemany sprawca naruszenia akceptuje obsługę procesu przez 
Stronę skarżącą lub przedstawiciela takiej Strony.  
 
Po otrzymaniu odpowiedzi na oświadczenie o naruszeniu praw autorskich BNI niezwłocznie 
przekaże stronie wnoszącej skargę kopię zawiadomienia o przeciwdziałaniu i poinformuje taką 
stronę, że zastąpi usunięty materiał lub przestanie go blokować w ciągu dziesięciu (10) dni 
roboczych. BNI zastąpi usunięty materiał i przestanie go blokować w nie mniej niż dziesięć (10) 
lub nie więcej niż czternaście (14) dni roboczych po otrzymaniu roszczenia o przeciwdziałaniu, 
chyba że BNI uprzednio otrzyma zawiadomienie od strony składającej skargę, że Strona złożyła 
wniosek o wydanie orzeczenia sądowego mającego na celu powstrzymanie domniemanego 
sprawcy naruszenia przed dopuszczeniem się działań naruszających prawa w związku z 
materiałem w Aplikacji BNI, Witrynie lub sieci.  
 
Odpowiedź na oświadczenie o naruszeniu praw autorskich nie będzie skuteczne, dopóki nie 
zostanie dostarczone przez U.S. Postal Service lub inną usługę dostawy na następujący adres:  
 

BNI Global, LLC  

Attn: General Counsel  

11525 N Community House Road  

Suite 475  

Charlotte, NC 28277  

 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512
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Zgłoszenie o naruszeniu znaku towarowego  
 
Aby powiadomić BNI o naruszeniu znaku towarowego, postępuj zgodnie z określonymi 
instrukcjami.  
 
Aby zgłosić roszczenie o przeciwdziałaniu oświadczenia o naruszenie znaku towarowego, kliknij 
tutaj.  
 
Jeśli ("Strona wnosząca skargę") chciałbyś złożyć roszczenie dotyczące znaku towarowego za 
naruszenie znaku, na który posiadasz ważny, zarejestrowany znak towarowy lub znak usługowy 
(zarejestrowany w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych w Rejestrze 
Głównym lub znaki zagraniczne, zarejestrowane w odpowiedniej organizacji własności 
intelektualnej w twoim kraju, rejestracje państwowe i rejestracje w Rejestrze dodatkowym nie są 
uważane za ważne do tych celów), BNI żąda, aby Strona wnosząca skargę uzasadniła takie 
roszczenie, podając następujące informacje.  
 
1. Znak towarowy, znak usługowy, strój handlowy, nazwa lub inne symboliczne pochodzenie 
("znak"), o którym twierdzi się, że zostało naruszone, w tym numer rejestracyjny.  
 
2. Jurysdykcja lub obszar geograficzny, do którego znak ma zastosowanie.  
 
3. Nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu właściciela znaku wskazanego powyżej.  
 
4. Towary i / lub usługi objęte lub oferowane pod znakiem określonym powyżej.  
 
5. Data pierwszego użycia znaku określonego powyżej.  
 
6. Data pierwszego użycia znaku określonego powyżej.  
 
7. Opis sposobu, w jaki strona składająca skargę uważa, że naruszony został jej znak.  
 
8. Wystarczający dowód na to, że właściciel strony internetowej, która została uznana za 
naruszającą prawo, jest użytkownikiem / członkiem BNI.  
 
9. Dokładna lokalizacja znaku naruszającego prawo, w tym adres poczty elektronicznej itp.  
 
10. Certyfikacja w dobrej wierze, podpisana pod karą krzywoprzysięstwa, stwierdzająca:  
 
11. Treść strony internetowej [nazwa strony internetowej] narusza prawa innej strony,  
 
12. Nazwa takiej strony,  
 
13. Znak [oznaczenie identyfikacyjne] został naruszony, a także  
 
14. że korzystanie z treści witryny, która jest przedmiotem naruszenia jest oczywiste.  
 
Twoje roszczenie dotyczące naruszenia znaku towarowego nie będzie skuteczne, dopóki nie 
zostanie dostarczone przez U.S. Postal Service lub inną usługę dostawy na następujący adres:  
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BNI Global, LLC  

Attn: General Counsel  

11525 N Community House Road  

Suite 475  

Charlotte, NC 28277  

 
Po otrzymaniu odpowiednich informacji określonych powyżej w odniesieniu do roszczeń 
dotyczących znaków towarowych, BNI rozpocznie dochodzenie i przekaże pisemne 
powiadomienie Strony skarżącej do domniemanego sprawcy naruszenia. Podczas gdy BNI 
prowadzi dochodzenie w sprawie roszczenia, BNI, według własnego uznania i bez żadnego 
zobowiązania prawnego do tego, może tymczasowo usunąć materiał przypuszczalnie naruszający 
prawa z Witryny.  
 
Jeśli BNI uzna, że strona składająca skargę podniosła uzasadnione roszczenie dotyczące znaku 
towarowego, może, według własnego uznania i bez jakiegokolwiek zobowiązania prawnego, 
usunąć na stałe kwestionowany materiał ze strony i zawiesić konto BNI rzekomego sprawcy 
naruszenia. Jeśli BNI uzna, że strona składająca skargę nie podniosła uzasadnionego roszczenia, 
BNI przywróci dostęp do materiału przypuszczalnie naruszającego prawa.  
 
Odpowiedź na zgłoszenie o naruszeniu znaku towarowego  
 
Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego, które chcesz zakwestionować 
w oparciu o wiarę w dobrej wierze, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku 
pomyłki lub błędnej identyfikacji materiałów do usunięcia lub wyłączenia, możesz zgłosić 
roszczenie wzajemne, następujące informacje do BNI:  
 
1. Podpis domniemanego sprawcy naruszenia (np. Twój podpis).  
 
2. Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został wyłączony, oraz 
lokalizacja, w której materiał ukazał się zanim został usunięty lub dostęp do niego został 
wyłączony.  
 
3. Oświadczenie pod karą krzywoprzysięstwa, że domniemany sprawca naruszenia w dobrej 
wierze uważa, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej 
identyfikacji materiału do usunięcia lub wyłączenia.  
 
4. Nazwę, adres i numer telefonu sprawcy naruszenia oraz oświadczenie, że Osoba Wołająca 
zgodzi się na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla Zachodniego Dystryktu Północnej 
Karoliny, lub jeśli domniemany adres naruszającego prawo znajduje się poza Rzeczpospolitą 
Polską, dla każdego sądu okręgowego, w którym można znaleźć BNI, oraz że domniemany 
sprawca naruszenia zaakceptuje doręczenie przez Stronę skarżącą lub przedstawiciela takiej 
Strony.  
 
Po otrzymaniu odpowiedzi na oświadczenie o naruszeniu BNI niezwłocznie przekaże stronie 
wnoszącej skargę kopię odpowiedzi o przeciwdziałaniu i poinformuje taką stronę, że zastąpi 
usunięty materiał lub przestanie go blokować w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych. BNI zastąpi 
usunięty materiał i przestanie go blokować w przeciągu co najmniej dziesięciu (10) lub nie więcej 
niż czternastu (14) dni roboczych po otrzymaniu odpowiedzi, chyba że BNI uprzednio otrzyma 
zawiadomienie od strony składającej skargę, że Strona złożyła wniosek o wydanie orzeczenia 
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sądowego mającego na celu powstrzymanie domniemanego sprawcy naruszenia przed 
dopuszczeniem się działań naruszających prawa w związku z materiałem w Aplikacji BNI, 
Witrynie lub sieci.  
 
Odpowiedź na oświadczenie o naruszeniu praw autorskich nie będzie skuteczne, dopóki nie 
zostanie dostarczone przez U.S. Postal Service lub inną usługę dostawy na następujący adres:  
 
BNI Global, LLC  
Attn: General Counsel  
11525 N Community House Road  
Suite 475  
Charlotte, NC 28277 


