WARUNKI UCZESTNICTWA W SPOŁECZNOŚCI UCONNECT LIVE
Opis usługi
1. Usługa Społeczności UCONNECT LIVE (zwana w dalszej części „Społecznością”),
przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych (zwanych w dalszej części
„Użytkownikami”).
2. Użytkownicy mogą nieodpłatnie publikować i udostępniać do pobrania przez innych
Użytkowników trasy, wyniki, zdjęcia, filmy, teksty itd. (w dalszej części zwane
„Zawartością”), na portalu Społeczności, do którego dostęp możliwy jest za
pośrednictwem strony www.driveuconnect.eu . FCA Italy S.p.A., z siedzibą w Turynie
przy corso Agnelli 200 (dalej „FCA”), zapewnia jedynie przestrzeń i wsparcie
technologiczne w zakresie publikowanej Zawartości i zgodnie z obowiązującymi
przepisami nie ponosi odpowiedzialności za publikowaną Zawartość, za którą
odpowiadają wyłącznie Użytkownicy, którzy ją opublikowali.
3. Akceptując niniejsze Warunki uczestnictwa, Użytkownicy przyjmują na siebie
wyłączną odpowiedzialność za całą Zawartość, jaka zostanie przez nich zamieszczona
w środowisku interaktywnym i multimedialnym Społeczności.
Warunki uczestnictwa w Społeczności
1. Przyjąwszy do wiadomości, że Społeczność, ze względu na jej charakter, wiąże się
z nawiązywaniem kontaktu z różnymi osobami łączącymi się ze Społecznością
jednocześnie, Użytkownicy zobowiązują się do nieprzekazywania Zawartości, która:
- miałaby charakter grożący, oszczerczy, obelżywy, obsceniczny, wulgarny,
ofensywny, pornograficzny, bluźnierczy, rasistowski, erotyczny lub nieprzyzwoity;
- stanowiłaby sama w sobie lub prowadziłaby do aktów bezprawnych, bądź
podawałaby informacje, które prowadziłyby do postępowań nielegalnych;
- podlegałaby pod odpowiedzialność cywilną, administracyjną lub karną, bądź w
jakikolwiek inny sposób naruszałaby jakiekolwiek obowiązujące przepisy;
- byłaby sprzeczna w szczególności z obowiązującymi przepisami związanymi z
własnością intelektualną, jawnością, prawami autorskimi, przepisami dotyczącymi
prywatności;
- zawierałaby wirusy lub inne elementy szkodliwe, bądź zawierałaby odnośniki do
stron internetowych zawierających je;
- zawierałaby reklamy, informacje o promocjach lub wszelkiego typu oferty handlowe;
- sugerowałaby lub zawierała fałszywe wskazówki dotyczące źródła ich pochodzenia,
bądź fałszywe deklaracje dotyczące tożsamości nadawcy.
2. FCA zastrzega sobie prawo do usuwania, wedle własnego uznania, Zawartości,
która naruszałaby warunki, o których mowa w poprzednim punkcie.
3. FCA, mimo iż nie ma obowiązku sprawdzania Zawartości, w razie ewentualnego
naruszenia - nawet jedynie domniemanego - niniejszych Warunków uczestnictwa,
może zmienić i/lub usunąć, w całości lub częściowo, taką Zawartość i wedle własnego
uznania ocenić możliwość zawieszenia i/lub wykluczenia danego Użytkownika ze
Społeczności. Ponadto FCA, w razie ujawnienia możliwości popełnienia przestępstwa
przez Użytkownika, może powiadomić o nim właściwe organy.
4. Niezależnie od podanych powyżej informacji Użytkownik może powiadomić FCA
- drogą mailową na adres customercare.it@driveuconnect.eu
- o Zawartości
niewłaściwej i/lub naruszającej Warunki uczestnictwa.
Dopuszczenie Zawartości do wykorzystania
1. Użytkownicy przekazują FCA wszelkie prawa do wykorzystania i rozpowszechniania
- za pośrednictwem jakichkolwiek środków i nośników - Zawartości przekazanej

zgodnie z Warunkami uczestnictwa, a także zgodnie z informacjami podanymi w
warunkach korzystania z usług Uconnect LIVE. Wszystkie podane powyżej informacje
obowiązują przez maksymalny okres dozwolony przez obowiązujące prawo, bez
jakiegokolwiek ograniczenia terytorialnego i bez narzucania jakichkolwiek zobowiązań
czy ponoszenia kosztów przez FCA za odszkodowania nawet w formie zwrotu czy
rekompensaty na rzecz Użytkowników czy innych podmiotów.
2. Użytkownicy zapewniają:
- że są osobami dorosłymi;
- że są świadomi wszelkich odpowiedzialności, jakie ciążą na nich w związku z
niniejszymi Warunkami uczestnictwa;
- że nawet w przyszłości nie będą mieli żadnych roszczeń finansowych związanych z
opublikowaną przez siebie Zawartością oraz użytku, jaki z niej uczyniono;
- że są świadomi faktu, iż FCA zastrzega sobie prawo do usunięcia Zawartości wedle
własnego uznania w dowolnym momencie;
- że zobowiązują się, iż zwalniają FCA z wszelkich szkód pośrednich lub
bezpośrednich, kosztów, zobowiązań i wydatków, włącznie z ewentualnymi kosztami
prawnymi, jakie musiałyby zostać poniesione przez FCA w związku z uczestnictwem w
Społeczności, również wówczas, gdy wspomniane powyżej koszty będą konsekwencją
postępowania sądowego z inicjatywy osób trzecich lub władz publicznych przeciwko
FCA;
- że Zawartość jest oryginalna i że są oni jedynymi właścicielami wszelkich odnośnych
praw związanych z własnością intelektualną, oraz że otrzymali od właściwych
podmiotów wszelkie zgody i niezbędne uprawnienia do wykorzystania Zawartości,
również w celu wykorzystania jej przez FCA;
- że żadne elementy opublikowanej Zawartości nie mają charakteru obscenicznego,
oszczerczego, bluźnierczego ani nie naruszają praw własności intelektualnej, praw
osobowych, ani w żadnym wypadku jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Pozostałe warunki prawne związane ze Społecznością
1. FCA zastrzega sobie prawo do usunięcia, wedle własnego uznania, bez uprzedniego
powiadomienia i w dowolnym momencie, rejestracji Użytkownika i opublikowanej
przez niego Zawartości w przypadku nawet domniemanego naruszenia Warunków
uczestnictwa, w tym na prośbę zainteresowanych osób trzecich.
2. FCA zastrzega sobie prawo do zmienienia niniejszych Warunków uczestnictwa w
dowolnym momencie i bez powiadomienia, a także do wprowadzenia zmian i/lub
usunięcia Społeczności wraz z opublikowaną Zawartością. Wszelkie zmiany w
Warunkach uczestnictwa wymagają całkowitej akceptacji ze strony Użytkowników.
3. Właściwym prawem dla niniejszych Warunków uczestnictwa jest prawo włoskie.
Wszelkie ewentualne spory pomiędzy FCA i Użytkownikami będą rozpatrywane
wyłącznie przez Sąd w Turynie.

