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I. Ogólne informacje 
Doka udostępnia w swoim Centrum Pobierania szereg informacji, przede wszystkim dane dla 
użytkowników, na temat różnych produktów i systemów Doka. 
Dostęp i stosowanie każdej strony w Centrum Pobierania Doka podlega podanym niżej, 
usankcjonowanym prawnie warunkom użytkowania. 
Odwiedzając Centrum Pobierania bądź korzystając z niego w jakiejkolwiek formie, użytkownik w 
pełni akceptuje wymienione niżej warunki użytkowania w ich obowiązującej wersji. 
W razie jakichkolwiek zastrzeżeń wobec niniejszych warunków korzystanie z Centrum 
Pobierania Doka jest wyraźnie zabronione. 
 
II. Obowiązki użytkownika 
Użytkownik jest zobowiązany zaniechać wszelkich działań, które mogą prowadzić do 
zniszczenia lub manipulacji przez użytkownika lub osoby trzecie zasobów danych lub systemów 
IT firmy Doka, powiązanych z nią przedsiębiorstw bądź autoryzowanych przez firmę Doka 
przedsiębiorstw partnerskich. 
 
III. Pobieranie plików 
Pobieranie plików odbywa się na własne ryzyko oraz Doka nie odpowiada za szkody wynikające 
z instalacji i/lub wykorzystywania informacji z Centrum Pobierania, o ile jest to prawnie 
dozwolone. Mimo ciągłej ochrony antywirusowej odpowiedzialność za szkody wywołane przez 
wirusy komputerowe jest wyłączona w ramach obowiązujących regulacji ustawowych. W 
przypadku linków odsyłających do innych witryn internetowych nie odpowiadamy za ich treść 
zgodnie z §17 austriackiej ustawy o handlu elektronicznym (ECG). 
 
IV. Odpowiedzialność i gwarancja 
Centrum Pobierania Doka jest utrzymywane z należytą starannością. Nie gwarantujemy jednak 
ciągłej dostępności ani poprawności umieszczonych na stronach informacji. Elementy Centrum 
Pobierania mogą zostać w każdej chwili zmienione bez podawania przyczyn. 
Odpowiedzialność firmy Doka z tytułu bądź w związku z użytkowaniem Centrum Pobierania jest 
ograniczona do szkód wynikających z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Za szkody 
osobowe Doka odpowiada wyłącznie w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawnych. Odpowiedzialność za szkody wynikowe jest wyłączona.  
W Centrum Pobierania firma Doka udostępnia częściowo różniące się treścią informacje dla 
użytkowników w różnych wersjach językowych, w zależności od specyficznych wymogów 
poszczególnych krajów. Przy korzystaniu z informacji dla użytkowników należy przestrzegać 
opisanych postanowień dotyczących bezpieczeństwa i zakresu obowiązywania. Ponadto firma 
Doka nie odpowiada za zgodność poszczególnych wersji językowych z innymi przepisami 
prawnym danego kraju. Użytkownik odpowiada samodzielnie za dobór oferowanych informacji. 
Informacje przedmiotowe wolno wykorzystywać wyłącznie do realizacji projektów przy użyciu 
produktów Doka z uwzględnieniem przepisów krajowych. 
 
V. Własność intelektualna 
Z wyjątkiem praw przyznanych użytkownikowi w niniejszych warunkach użytkowania, 
użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw – jakiegokolwiek rodzaju, np. prawa do dóbr 
niematerialnych (w szczególności wiedza know-how, patenty, wzory użytkowe itp.), nazw 
firmowych bądź innych informacji. 
  



 
VI. Obowiązek utrzymania w tajemnicy 
Użytkownik jest zobowiązany do poufnego traktowania wszelkich informacji uzyskanych z tytułu 
tego stosunku użytkowania bądź innych relacji biznesowych z firmą Doka oraz do 
nieprzekazywania ich osobom trzecim. 
 
VII. Obowiązujące prawo / właściwość miejscowa sądu 
Sądem właściwym rzeczowo i miejscowo jest wyłącznie sąd w Amstetten (Austria), w siedzibie 
firmy Doka. Obowiązuje prawo austriackie z wyłączeniem norm odsyłających 
międzynarodowego prawa prywatnego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów. Ponadto nie stosuje się postanowień §§9, 10 ustawy 
ECG, z wyjątkiem konsumentów w myśl austriackiej ustawy o ochronie konsumentów (KSCHG). 
 
VIII. Postanowienia ogólne 
Doka zastrzega sobie prawo do całkowitego bądź częściowego wstrzymania funkcjonowania 
Centrum Pobierania bądź dowolnej zmiany treści portalu oraz modyfikowania niniejszych 
Ogólnych Warunków Użytkowania bez podawania przyczyn. Korzystając z Centrum Pobierania, 
użytkownik podlega aktualnie obowiązującym warunkom użytkowania. 
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny jedno bądź więcej postanowień niniejszych warunków 
użytkowania stanie się nieważne lub niewykonalne, nie narusza to prawomocności pozostałych 
postanowień. W miejsce nieważnego lub niewykonalnego postanowienia stosuje się 
postanowienie, które najbardziej odpowiada zamierzonemu celowi nieskutecznego 
postanowienia. 
 
IX. Kontakt 
Doka GmbH 
Josef Umdasch Platz 1 
3300 Amstetten 
Austria 
Telefon +43 (0)7472 / 605-0 
Telefaks +43 (0)7472 / 64430 
E-mail info@doka.com 
Internet www.doka.com 

 


