
Informacja prawna Fon 

Dostęp i używanie Fon Spotu 

Witamy w Fon Spocie. Niniejsza nota prawna informuje cię o usługach świadczonych przez 

Fon Spot. 

Fon umożliwia klientom jego Partnerów (aktualnym oraz potencjalnym zgodnie z publikacją 

na stronie internetowej) dostęp do Fon Spotów, dalej zwany „Usługą”. 

Dostęp do Fon Spotu oznacza, że użytkownik jest zarejestrowany, zaakceptował Warunki 

Fon, Warunki Partnerstwa z Fon, które pozwalają na dostęp do usług i członkostwo w Fon. 

Zaakceptowane Warunki Fon oraz Warunki Partnerstwa z Fon posiadają pełną moc 

prawną. Niniejsza nota prawna w żadnym stopniu nie zmienia owych Warunków. W razie 

sprzeczności między informacją prawną a Warunkami Fon i Partnerstwa z Fon stosuje się 

niniejsze Warunki. 

Nota prawna powinna być przeczytana w całości. Użytkownik jest za to odpowiedzialny. 

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakimś punktem regulaminu, nie powinien korzystać z 

Usługi. 

Na mocy niniejszej noty prawnej informujemy: 

1. Dostęp do Fon Spotu 

Fon skorzysta z informacji o lokalizacji Użytkownika uzyskanej za pośrednictwem telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia, wyłącznie w celu wyświetlenia dostępnych w pobliżu 

Fon Spotów. Fon nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty związane z 

bezprzewodowym połączeniem z Fon lub partnerem Fon. 

2. Dane dostępu 

Fon użyje danych osobowych wyłącznie po to, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp od 

usług Fon albo partnera Fon. Użytkownik jest należycie o tym poinformowany i zgadza się, 

że w celu zapewnienia dostępu do Fon Spotu, Fon ma prawo do gromadzenia i 



przetwarzania danych osobowych, dzielenia się nimi z partnerem Fon, przez którego 

Użytkownik został zarejestrowany. Poza ww. przypadkami Fon nie będzie przetwarzał 

danych osobowych i ujawni je tylko, gdy będzie to wymagane prawnie, przez odpowiednie 

organy regulacyjne lub przez właściwy sąd. 

3. Jakość usług 

Fon Spoty WiFi nie są własnością Fon ani nie są przez niego obsługiwane. Fon nie jest w 

stanie oszacować prędkości przekazywania lub pobierania w tych lokalizacjach. 

Fon nie jest w stanie zagwarantować standardów łączności za pośrednictwem telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia. Może ona zależeć od taryfy, Umowy użytkownika z 

partnerem Fon lub operatorem sieci komórkowej, od telefonu komórkowego lub odległości 

od Fon spotu. Problemy z łącznością mogą wynikać z umowy z partnerem Fon 

ograniczającej dostęp do sieci. 

Fon nie ponosi odpowiedzialności za mogące pojawić się problemy z łącznością. 

4. Zawartość własności intelektualnej 

Użytkownik rozumie, że wszelkie usługi zawierające zastrzeżone treści, informacje lub 

materiały są chronione prawem własności intelektualnej, lub inne prawa, w tym, ale nie 

ograniczając się do nich, prawa autorskie, logo, znaki towarowe. Użytkownik nie użyje 

zastrzeżonych treści, informacji lub materiałów do celów innych niż dopuszczalne. Żaden 

element Usług nie może być powielany, rozpowszechniany, przenoszony, wykorzystywany, 

etc. w inny sposób niż dozwolony przez posiadacza praw. Użytkownik zgadza się nie 

modyfikować, wynajmować, pożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać lub tworzyć prac 

pochodnych w jakikolwiek sposób od serwisu Fon ani nie używać go w żaden 

niedozwolony sposób w tym, lecz nie ograniczając się do naruszenia prawa i obciążenia 

przepustowości sieci. Ponadto zgadza się na nie korzystnie z Usług w sposób mogący 

nękać, nadużywać, śledzić, grozić lub w inny sposób zniesławiać bądź naruszać prawo 

innej strony. Fon nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za takie wykorzystanie Usługi ani 

za jakiekolwiek napastliwe, grożące, oszczercze, obraźliwe lub nielegalne wiadomości, 

które Użytkownik mógłby otrzymać w wyniku korzystania z usług. 

Ponadto, Użytkownik z własnej inicjatywy korzysta z Usług lub Materiałów i jest 

odpowiedzialny za przestrzeganie stosownego prawa w tym, lecz nie ograniczając się do 

prawa miejscowego. 



Fon i jego licencjodawcy, zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub 

uniemożliwienia dostępu do Usług w dowolnym momencie bez wcześniejszego 

powiadomienia. Fon w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za usunięcie lub 

zablokowanie dostępu do tych usług. 

Fon ani Partner Fon nie gwarantuje, nie wspiera, nie przyjmuje do wiadomości i nie będzie 

ponosił odpowiedzialności wobec Użytkownika lub innych za Usługi i materiały podmiotów 

zewnętrznych. 

 


