
WARUNKI PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW MUTLIMEDIALNYCH 

Warunki przesyłania materiałów multimedialnych  

PRZESYŁAJĄC FILMY, OBRAZY, DŹWIĘKI I/LUB TRANSMISJĘ NA ŻYWO (ZWANE ŁĄCZNIE „TREŚCIĄ 

WIDEO”), KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAMIERZA PRZESŁAĆ, ZGADZA SIĘ ON NA PRZESTRZEGANIE 

NINIEJSZYCH WARUNKÓW („WARUNKI PRZESYŁANIA”). Niniejsze warunki przesyłania materiałów są 

włączone do Warunków świadczenia usług firmy Arlo Europe i podlegają im. W zakresie, w jakim 

niniejsze Warunki są sprzeczne z Warunkami świadczenia usług firmy Arlo Europe, zastosowanie mają 

niniejsze Warunki przesyłania.  

 

Przesyłając Treść wideo, użytkownik przyznaje firmie Verisure Ireland DAC („VERISURE”) i jej 

podmiotom stowarzyszonym, wszystkim firmom z grupy Verisure, cesjonariuszom, licencjobiorcom, 

następcom prawnym, przedstawicielom prawnym i spadkobiercom ogólnoświatowe, niewyłączne, 

nieodwołalne, wieczyste, podlegające sublicencjonowaniu, przenoszeniu, wolne od opłat i w pełni 

opłacone prawo i licencję na używanie, kopiowanie, adaptację, modyfikację, dystrybucję, przesyłanie, 

przesyłanie strumieniowe, nadawanie, publiczne odtwarzanie, przywoływanie, przechowywanie, 

buforowanie, licencjonowanie, sprzedaż, przenoszenie i inne wykorzystywanie (w tym poprzez 

dystrybucję) Treści wideo w celach promocyjnych i marketingowych. Użytkownik niniejszym zrzeka się 

wszelkich praw do kontroli lub zatwierdzania Treści wideo lub materiałów drukowanych lub 

elektronicznych, które mogą być używane w połączeniu z taką zawartością teraz lub w przyszłości, a 

także zrzeka się wszelkich praw do tantiem lub innego wynagrodzenia wynikającego z wykorzystania 

Treści wideo lub związanego z nim.  

 

Niniejszym użytkownik składa wszelkie gwarancje, oświadczenia i zapewnienia w odniesieniu do Treści 

wideo zgodnie z definicją Treści określonej w Warunkach świadczenia usług firmy Arlo Europe i/lub 

Warunkach świadczenia usług Verisure. Użytkownik wyraża zgodę na to, że własność intelektualna 

Treści wideo pozostaje własnością jej prawowitego właściciela, a przesłanie Treści wideo nie ma 

wpływu na przeniesienie własności. Użytkownik niniejszym przyznaje firmie VERISURE nieodwołalne, 

obowiązujące na całym świecie, wolne od opłat, w pełni zbywalne prawo i licencję na przedruk, 

kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, odtwarzanie, wykonywanie, używanie, tworzenie dzieł 

pochodnych i prezentowanie wszelkich Treści wideo przekazanych przez użytkownika. Niniejsze 

przyznanie praw i licencji będzie niewyłączne w odniesieniu do Treści wideo. Użytkownik niniejszym 

oświadcza i gwarantuje, że wszelkie Treści wideo są oryginalne i nie naruszają praw autorskich, znaków 

towarowych, praw prywatności, praw do wizerunku lub innych praw własności intelektualnej lub praw 

własności, ani żadnych innych lub wszystkich takich praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, a także 

nie naruszają żadnych praw, zasad ani przepisów. Jeśli Treść wideo zawiera treści lub elementy, które 

nie są własnością użytkownika i/lub podlegają prawom osób trzecich, użytkownik oświadcza, że przed 

przesłaniem Treści wideo uzyskał wszelkie zezwolenia i zgody niezbędne do umożliwienia użycia i 

wykorzystania Treści wideo przez firmę VERISURE bez dodatkowego wynagrodzenia jakiegokolwiek 

rodzaju.  

 

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że Treść wideo nie zawiera informacji uznawanych przez niego, 

jego pracodawcę, pracowników lub personel, lub jakąkolwiek inną stronę trzecią za poufne. Ponadto, 

użytkownik gwarantuje, że otrzymał i zachowa niezbędne zgody, pozwolenia i zatwierdzenia od 

właścicieli wszelkich obiektów, w których kamera będzie używana oraz otrzyma i zachowa zgodę od 



każdego, kto pojawia się lub jest słyszany w Treści wideo, w tym zgodę na pojawienie się jego 

wizerunku i/lub głosu w Treści wideo oraz zgodę na przesłanie nam Treści wideo zgodnie z niniejszymi 

Warunkami przesłania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma VERISURE ma prawo do 

sprawdzenia własności i oryginalności wszystkich Treści wideo oraz że na żądanie firmy VERISURE musi 

przedstawić pisemną kopię wszelkich zwolnień lub zezwoleń otrzymanych od strony trzeciej, które 

dają mu prawo do korzystania z takiej własności.  

 

ZWOLNIENIE: PRZESYŁAJĄC TREŚĆ WIDEO, UŻYTKOWNIK ZWALNIA FIRMĘ VERISURE Z WSZELKIEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, KOSZTY, STRATY LUB SZKODY DOWOLNEGO 

RODZAJU (W TYM M.IN. TE ZWIĄZANE Z OBRAŻENIAMI CIAŁA, ŚMIERCIĄ, USZKODZENIEM MIENIA, 

NARUSZENIEM PRAW WŁASNOŚCI, PRAW DO WIZERUNKU LUB PRYWATNOŚCI BĄDŹ 

ZNIESŁAWIENIEM) WYNIKAJĄCE Z TREŚCI WIDEZ LUB ZWIĄZANE Z NIĄ.  

Zaznaczając pole „Przeczytałem(-am) i akceptuję Warunki przesyłania” i klikając przycisk Prześlij, 

użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma pełne prawo i upoważnienie do wyrażenia zgody na 

niniejsze Warunki przesyłania, w tym m.in. prawo i upoważnienie do przyznania wszelkich praw i 

licencji dotyczących Treści wideo. Decyzja o tym, czy i jak wykorzystać Treści wideo, należy do firmy 

VERISURE.  

 

Data ostatniej aktualizacji: kwiecień 2021 r. (RC).  


