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UWAGA: PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM
(„REGULAMIN”). REGULAMIN STANOWI WIĄŻĄCĄ UMOWĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM
(„UŻYTKOWNIK”) A FRANCHISE WORLD HEADQUARTERS, LLC, („FWH” „MY” LUB „NAS”).
AKCEPTUJĄC NINIEJSZY REGULAMIN, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I WYRAŻA ZGODĘ NA
NASZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI, KTÓRE STANOWI CZĘŚĆ NINIEJSZEJ
UMOWY. NASZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI OPISUJE, W JAKI SPOSÓB
ZBIERAMY, WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE.
NASZE STRONY INTERNETOWE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKOWANIA ANI
SKIEROWANE
DO
OSÓB
W
WIEKU
PONIŻEJ
18
LAT.

1. Akceptacja Regulaminu - (powrót na górę strony)
W imieniu Subway International, B.V., („SIBV”), franczyzodawcy marki Subway® oraz SFAFT, B.V.,
reklamodawcy marki Subway®, obsługujemy i hostujemy strony internetowe („strony internetowe”)
znajdujące się pod adresem: www.mysubway.pl na serwerach zlokalizowanych na Słowacji.
WCHODZĄC NA STRONY INTERNETOWE, PRZEGLĄDAJĄC JE LUB KORZYSTAJĄC Z NICH
ALBO Z USŁUG NA NICH ZAMIESZCZONYCH, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZY
REGULAMIN. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE WYMAGANYCH
POWIADOMIEŃ (JEŚLI MAJĄ ZASTOSOWANIE). UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE MA CO
NAJMNIEJ OSIEMNAŚCIE (18) LAT LUB JEST PEŁNOLETNI/-NIA ZGODNIE Z PRAWEM
OBOWIĄZUJĄCYM W DANYM KRAJU. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI
NINIEJSZEGO REGULAMINU, PROSIMY O NIEWCHODZENIE NA NASZE STRONY
INTERNETOWE, NIEPRZEGLĄDANIE ICH ORAZ NIEKORZYSTANIE Z NICH.

Możemy zmienić Regulamin w dowolnym momencie według własnego uznania. Zmieniony Regulamin
zaczyna obowiązywać natychmiast po opublikowaniu, a kontynuując korzystanie z naszej strony
internetowej, użytkownik wyraża na niego zgodę. Obowiązkiem użytkownika jest być na bieżąco ze
zmianami. Jeśli użytkownik nie zgadza się z treścią nowego Regulaminu, jedynym rozwiązaniem jest
zaprzestanie korzystania ze stron internetowych.
Chociaż podejmujemy uzasadnione starania w celu zapewnienia dokładnych i aktualnych informacji o
marce Subway® na stronach internetowych, użytkownik nie powinien zakładać, że podane informacje
są zawsze aktualne lub że strony zawierają wszystkie istotne i dostępne informacje.
Strony internetowe mogą zawierać lokalizator restauracji Subway®; menu i informacje o wartościach
odżywczych; informacje o usługach gastronomicznych; dane kontaktowe; zakładkę "O nas", w tym
historię, aktualności, opis działań w ramach odpowiedzialności społecznej oraz najczęściej zadawane
pytania; informacje o możliwości pracy w naszych sklepach; oraz informacje o franczyzie Subway®.
Menu i informacje o wartościach odżywczych podane na stronach internetowych mają charakter
wyłącznie informacyjny i zakładają, że poszczególne restauracje spełniają wymagania dotyczące
składników i wykorzystują nasze standardowe przepisy. Informacje o wartościach odżywczych są
opracowywane przez zawodowego dietetyka z wykorzystaniem analizy wartości odżywczej od
zatwierdzonych producentów żywności, niezależnych laboratoriów i wzorcowej bazy danych
składników odżywczych opracowanych przez USDA (Departament Rolnictwa Stanów
Zjednoczonych). Wymienione informacje o wartościach odżywczych oparte są na standardowych
przepisach i recepturach produktów, jednak w odniesieniu do nich mogą wystąpić niewielkie różnice
ze względu na porę roku, wykorzystanie alternatywnego dostawcy, region kraju i/lub niewielkie różnice
w składaniu produktu. Niektóre informacje o produkcie lub wartościach odżywczych mogą nie mieć
zastosowania do wszystkich restauracji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktów,
procedur lub składników w konkretnej restauracji, prosimy o kontakt z jej przedstawicielami.
Jako podmiot prowadzący strony internetowe, nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie
restauracji Subway®. Restauracje są własnością niezależnych franczyzobiorców i są przez nich
obsługiwane. Każda restauracja ponosi wyłączną i niezależną odpowiedzialność za działanie zgodnie
z prawem i przepisami, jak również za wszelkie kwestie związane ze sprzedażą dań z menu oraz z
zatrudnieniem w restauracji.
Strony internetowe mogą zawierać linki do ofert pracy publikowanych przez nas lub w restauracjach
Subway®. Oferty pracy publikowane na stronie www.mysubwaycareer.com dotyczą samej restauracji,
a nie nas ani naszych podmiotów stowarzyszonych. Oznacza to, że restauracja, która opublikowała
ofertę, ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie wymagań dotyczących pracy, wszelkich
decyzji dotyczących zatrudnienia i wszystkich innych kwestii związanych z zatrudnieniem w swojej
placówce. Nie są do nas wysyłane żadne kopie aplikacji o pracę przesłanych do restauracji będącej
franczyzą. Nie mamy też wpływu na to, czy dana osoba jest zapraszana na rozmowę, ani czy zostanie
zatrudniona. Nie kontrolujemy też polityki ani praktyk dotyczących zatrudnienia obowiązujących u
naszych franczyzobiorców. Ani my, SIBV, ani nasze podmioty stowarzyszone nie zatrudniamy
niezależnych franczyzobiorców. Jeśli użytkownik jest zatrudniony/-na w restauracji, która jest
franczyzobiorcą, jego/jej pracodawcą pozostaje wyłącznie ten franczyzobiorca, a nie my, SIBV, ani
nasze podmioty stowarzyszone.
Informacje dostępne na stronach internetowych nie mają na celu oferowania sprzedaży ani
nakłaniania do zakupu franczyzy. Mają one wyłącznie charakter informacyjny. W przypadku
pojawienia się sprzeczności lub rozbieżności w interpretacji, rozstrzygająca będzie wersja językowa
Dokumentu dotyczącego franczyzy Subway® (FDD). Oferty franczyzy są przedstawiane wyłącznie na
podstawie prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży franczyzy rozpoczyna się od dostarczenia drugiej
stronie FDD zgodnie z przepisami regulującymi możliwość sprzedaży franczyzy.

2. Praktyki informacyjne i komunikacja - (powrót do góry strony)

Cenimy prywatność naszych użytkowników. Dlatego przedstawiamy użytkownikom Oświadczenie o
ochronie prywatności, które wyjaśnia nasze praktyki informacyjne oraz sposób, w jaki wykorzystujemy
i udostępniamy dane osobowe. Z wyjątkiem przypadków, w których dodatkowe powiadomienie lub
zgoda są wymagane przez prawo, wchodząc na nasze strony, przeglądając i/albo korzystając z nich
lub z usług zamieszczonych na stronach internetowych, użytkownik wyraża zgodę na nasze
Oświadczenie o ochronie prywatności oraz na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych
osobowych i wszelkich zgłoszeń zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.
https://mysubway.pl/terms-of-use-pl można przeczytać nasze Oświadczenie o ochronie prywatności,
które stanowi część niniejszej Umowy.
Zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności możemy wykorzystywać udostępnione
przez użytkowników informacje do komunikacji z nimi. Użytkownik może wybrać preferowany sposób
komunikacji. Może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową lub w formie SMS-ów
na podany adres mailowy lub numer telefonu komórkowego. Wybór któregoś z tych kanałów
komunikacji oznacza, że użytkownik rozumie i zgadza się, że będzie otrzymywać od nas oferty
marketingowe, najświeższe informacje i inne wiadomości.
Jeśli użytkownik posiada konto Subway®, może zrezygnować z subskrypcji wiadomości mailowych
lub SMS zmieniając ustawienia na swoim koncie. Jeśli użytkownik wcześniej zgodził się na
otrzymywanie od nas wiadomości i ofert mailowych, aby zmienić tę opcję, należy kliknąć ten link i
postępować zgodnie ze wskazówkami.
Ponadto niektóre przesyłane przez nas wiadomości dają możliwość rezygnacji z otrzymywania
korespondencji. Na przykład nasze maile z wiadomościami i ofertami zawierają link do rezygnacji z
subskrypcji.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że konieczne może być osobne zarządzanie preferencjami dla
każdej metody komunikacji. Jeśli na przykład użytkownik zrezygnuje z otrzymywania maili
marketingowych, nadal będzie otrzymywać SMS-y marketingowe (jeżeli wcześniej potwierdził chęć
ich otrzymywania). Choć dokładamy wszelkich starań, aby metody zarządzania preferencjami
dotyczącymi komunikacji były wygodne dla użytkowników, konieczne może być dostosowanie
preferencji osobno dla każdego rodzaju komunikacji. Ponadto nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z
otrzymywania maili marketingowych, rozumie i zgadza się, że nadal będziemy mogli wysyłać Ci maile
dotyczące zamówień, złożonych on-line lub za pośrednictwem aplikacji Subway® i konta użytkownika.
Chcąc zrezygnować z otrzymywania wiadomości od franczyzobiorcy Subway®, użytkownik musi
dokonać tego w odrębny i bezpośredni sposób.
Strony internetowe mogą oferować możliwość przesyłania treści za pośrednictwem stron i produktów
zewnętrznych sieci społecznościowych. O ile nie zaznaczono inaczej, korzystanie z funkcjonalności
zewnętrznych sieci społecznościowych podlega Regulaminowi dotyczącemu danej strony
internetowej lub produktu innej firmy, a nie niniejszemu Regulaminowi; w innych przypadkach
zastosowanie będą miały warunki określone w stosownym powiadomieniu.

3. Gromadzenie danych w przypadku osób niepełnoletnich - (powrót na górę
strony)
Strony internetowe nie są przeznaczone dla osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia lub
nie są pełnoletnie w świetle przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji. Jeśli użytkownik jest taką
osobą, musi zapoznać się z niniejszym regulaminem wraz z rodzicem lub opiekunem, który musi
wyrazić na niego zgodę, aby użytkownik mógł korzystać z naszych stron internetowych.
Jeśli użytkownik, jego rodzic albo opiekun nie zgadza się z niniejszym regulaminem, użytkownik musi
niezwłocznie przestać korzystać ze stron internetowych. Nie udzielamy świadomego zezwolenia na
to, aby jakakolwiek osoba poniżej osiemnastego roku życia lub osoba nieletnia przekazywała nam
swoje dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu) za pośrednictwem

Internetu. Jeśli doszło do przekazania nam danych osobowych przez osobę nieletnią bez zgody
rodzica, rodzic powinien niezwłocznie skontaktować się z naszym biurem ochrony prywatności pod
adresem: privacy@subway.com Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby niezwłocznie usunąć
dane osobowe osoby nieletniej z naszych serwerów i rejestrów.

4. Kwestia własności - (powrót na górę strony)
O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie materiały na stronach internetowych podlegają ochronie jako
prawa autorskie, szata graficzna, znaki handlowe lub inny rodzaj własności intelektualnej, który jest
naszą własnością lub jest przez nas licencjonowany albo używany. Subway® oraz logo Subway®
stanowią zastrzeżone znaki towarowe i usługowe będące własnością i zarejestrowane przez Subway
IP Inc., z których korzystamy w ramach licencji. Znaki Subway IP Inc. na stronach internetowych
stanowią niektóre znaki aktualnie należące do Subway IP Inc. lub jej licencjobiorców albo
kontrolowane przez Subway IP Inc. lub jej licencjobiorców w USA bądź w innym państwie lub
państwach. Wyświetlanie tych znaków i powiadomień związanych z tymi znakami nie stanowi
całościowego zestawienia wszystkich praw własności Subway IP, Inc. lub jej licencjobiorców na całym
świecie, a Subway IP Inc. może posiadać lub kontrolować inne prawa własności w innym państwie lub
innych państwach poza USA. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie nadane w niniejszym
dokumencie, są zastrzeżone. Regulamin nie przyznaje żadnych praw do znaków towarowych lub
usługowych systemu Subway® ani innych usługodawców określonych w punkcie 8 poniżej. Na
stronach internetowych mogą także znaleźć się inne nazwy, znaki towarowe i usługowe osób trzecich,
które należą do ich właścicieli.
Będziemy reagować na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne
z procesem opisanym w amerykańskiej ustawie Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Jeśli
użytkownik jest zdania, że strony internetowe naruszają jego prawa autorskie, może przesłać pisemne
powiadomienie na adres DMCA@subway.com.

5. Komentarze - (powrót na górę strony)
Nasze strony internetowe mogą pozwalać na zamieszczanie lub wysyłanie nam komentarzy, pytań,
komplementów i skarg („Komentarz”). Wszelkie komentarze są dobrowolne, niepoufne i nieodpłatne.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść każdego
komentarza. W odniesieniu do każdego opublikowanego lub wysłanego komentarza, użytkownik
zobowiązuje się:
a. Nie przekazywać jakichkolwiek informacji lub treści, grafik albo zdjęć, które są niezgodne z
prawem, zawierają groźby, są agresywne, niedozwolone, zniesławiające, obsceniczne,
pornograficzne, oszczercze, naruszają prywatność innej osoby, zawierają pogróżki, stanowią
zagrożenie, są groźne, obraźliwe, nienawistne lub budzą inne zastrzeżenia na tle rasowym,
etnicznym lub innym;
b. Nie szkodzić nieletnim ani nie grozić ich skrzywdzeniem w żaden sposób;
c. Nie podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani nie fałszować lub w inny sposób
wprowadzać innych w błąd co do swojej tożsamości lub statusu albo powiązań z jakąś osobą
bądź podmiotem; nie fałszować nagłówków ani w inny sposób nie manipulować
identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek materiałów przesyłanych za
pośrednictwem stron internetowych;
d. Nie przekazywać żadnych treści, które stanowiłyby naruszenie patentu, znaku towarowego,
tajemnicy handlowej, prawa autorskiego lub innego rodzaju własności intelektualnej,
prywatności, reklamy albo innego prawa osób trzecich;
e. Nie naruszać, umyślnie lub nieumyślnie, obowiązującego prawa, przepisów lub ustaw ani
wszelkich przepisów mających moc prawną; ani

f.

Nie "stalkować" ani nie nękać w inny sposób osób trzecich, nie grozić im ani nie naruszać ich
praw; nie gromadzić, przechowywać ani przetwarzać - ani nie podejmować takich prób danych osobowych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody.

Zastrzegamy sobie prawo - ale nie jesteśmy zobowiązani - do podjęcia poniższych działań: (a)
przeanalizowanie zarzutu, że dowolny komentarz zamieszczony na stronach internetowych jest
niezgodny z Regulaminem i podjęcie, według własnego uznania, decyzji o jego usunięciu lub żądaniu
jego usunięcia; (b) usuwanie wszelkich komentarzy, które są obelżywe, nielegalne lub zakłócające
spokój, lub w inny sposób niezgodne z Regulaminem; (c) pozbawienie użytkownika dostępu do stron
internetowych; (d) monitorowanie, edycja lub ujawnienie wszelkich komentarzy na stronach
internetowych; lub (e) edycja lub usunięcie wszelkich treści publikowanych na stronach internetowych,
niezależnie od tego, czy takie treści naruszają niniejszy Regulamin.
Zgodnie z polityką marki Subway® nie bierze pod uwagę żadnych pomysłów, o które sam się nie
zwrócił. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony nam czas, ale nie jesteśmy w stanie przeanalizować
żadnych nowych pomysłów spoza systemu Subway®.
Jeśli użytkownik wyśle nam jakiś pomysł, jednoznacznie zrzeka się tym samym wszelkich roszczeń
przeciwko nam i naszym podmiotom stowarzyszonym w związku z ewentualnym rozważaniem,
wykorzystaniem lub rozwojem przez nas dowolnego produktu, projektu, koncepcji lub innych
materiałów podobnych do jakiegokolwiek pomysłu przesłanego przez użytkownika dotychczas lub w
przyszłości albo z nim identycznych. Użytkownik udziela właścicielowi prawa własności intelektualnej
marki, Subway IP Inc., oraz wyznaczonym przez nią podmiotom bezterminowej, nieodwołalnej,
niewyłącznej, w pełni opłaconej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z dowolnego pomysłu bez
ograniczeń ani płatności ani żadnych innych świadczeń, ani też bez wymogu uzyskania pozwolenia
albo powiadomienia ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Niniejsza licencja obejmuje między innymi
nieodwołalne prawo do powielania pomysłu, opracowywania utworów pochodnych, łączenia go z
innymi utworami, zmieniania, tłumaczenia, rozpowszechniania jego kopii, wyświetlania, wykonywania
lub licencjonowania pomysłu, a także wszelkich prawa do niego w imieniu Subway IP Inc. lub
wyznaczonych przez nią podmiotów na całym świecie w sposób bezterminowy, we wszystkich
mediach istniejących obecnie lub utworzonych w przyszłości. Użytkownik zaręcza ponadto i przyjmuje
do wiadomości, że zrzeka się wszelkich tzw. praw moralnych do wszelkich materiałów chronionych
prawem autorskim. Subway IP Inc. nie ma wymogu traktowania dowolnego pomysłu jako poufnego.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że my, nasi partnerzy, Subway IP Inc. oraz
podmioty przez nie wskazane mogą samodzielnie opracowywać pomysły, produkty, projekty,
koncepcje lub inne materiały albo też zwracać się do innych osób o pomysły, które mogą być podobne
do twojego pomysłu albo identyczne. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich przeszłych,
aktualnych lub przyszłych roszczeń dotyczących tego, że jakiekolwiek pomysły, produkty, projekty,
koncepcje lub inne materiały zaakceptowane, analizowane lub wykorzystane przez nas, podmioty
stowarzyszone, Subway IP Inc. lub podmioty przez niego wyznaczone są podobne do pomysłu
użytkownika.

6. Treść i korzystanie ze stron internetowych - (powrót na górę strony)
O ile nie wyraziliśmy na to zgody, treści publikowane na stronach internetowych nie mogą być
kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane ani
przekazywane w jakikolwiek sposób. Cała zawartość strony internetowej jest zastrzeżona i stanowi
przedmiot prawa autorskiego lub innych praw, a żadnej części niniejszego dokumentu nie należy
interpretować jako udzielenia w jakikolwiek sposób - dorozumiany, na zasadzie estoppel lub inaczej tytułu lub własności lub prawa wyłącznego korzystania z wszelkich praw własności intelektualnej lub
innych praw oraz związanych z nimi wartości firmy. Użytkownik zgadza się nie tworzyć żadnych
utworów pochodnych ani nie wykorzystywać treści stron internetowych w jakikolwiek sposób.

Użytkownik zgadza się, że nieautoryzowane użycie treści strony internetowej może wyrządzić nam
nieodwracalną szkodę oraz że w przypadku nieautoryzowanego użycia - oprócz wszelkich innych
środków dostępnych w świetle prawa lub zasady słuszności - będziemy uprawnieni do uzyskania
nakazu zaprzestania naruszeń.
Dopuszczalne zastosowania i inne ograniczenia. W odniesieniu do stron internetowych użytkownik
nie może (ani nie może pozwolić osobom trzecim):
a. Korzystać ze stron internetowych w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub
zabroniony na mocy niniejszego Regulaminu;
b. Usuwać ani zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub
innych prawach własności;
c. Próbować uzyskać tytułu własności lub prawa do stron internetowych, w tym ich treści;
d. Używać, kopiować, rozpowszechniać, dokonywać ponownej publikacji, wyświetlać, ujawniać,
przesyłać, publikować lub przekazywać usług online w jakikolwiek komercyjny sposób;
e. Wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, udzielać sublicencji, wypożyczać, tłumaczyć, łączyć,
dokonywać adaptacji, cesji albo przeniesienia usług online ani łączyć ich z innymi programami
lub usługami;
f. Uzyskać dostępu lub próbować uzyskać dostępu do naszych systemów, programów lub
danych, które nie są publicznie dostępne;
g. Obchodzić jakichkolwiek technicznych ograniczeń stron internetowych, używać
jakiegokolwiek narzędzia, aby włączyć funkcje lub funkcjonalności, które w innym przypadku
byłyby wyłączone na stronach, demontować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej,
kopiować w formacie kodu źródłowego lub obiektowego ani tworzyć utworów pochodnych na
podstawie usługi online;
h. Wykonywać lub podejmować prób wykonywania jakichkolwiek działań, które mogłyby
zakłócać prawidłowe funkcjonowanie stron internetowych, uniemożliwiać innym użytkownikom
dostępu do stron internetowych lub korzystania z nich ani nakładać nieuzasadnionych lub
nieproporcjonalnie dużych obciążeń na naszą infrastrukturę;
i. Przenosić, świadczyć, eksportować lub ponownie eksportować usługi online z naruszeniem
embarga, sankcji handlowych lub innych przepisów i regulacji dotyczących kontroli technologii
lub eksportu; użytkownik oświadcza i gwarantuje ponadto, że nie jest (i) zlokalizowany w kraju
objętym embargiem rządu USA lub uznanym przez rząd USA za kraj „wspierający terroryzm”;
lub (ii) wymieniony na żadnej liście osób objętych zakazami lub ograniczeniami przez rząd
USA;
j. Używać ani uruchamiać żadnej nieautoryzowanej technologii ani automatycznego systemu,
aby uzyskać dostęp do usług online lub wyodrębnić z nich zawartość, w tym m.in. pająków,
robotów internetowych, technologii screen scraping lub czytników offline;
k. Próbować wyłączyć, zniszczyć, przeciążyć, ograniczyć lub uzyskać nieautoryzowanego
dostępu do stron internetowych lub naszych serwerów;
l. Korzystać ze stron internetowych w sposób niedozwolony na mocy niniejszego Regulaminu.

7. Linki - (powrót na górę strony)
Dla wygody i informacji użytkownika strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron
internetowych. Nie kontrolujemy tych witryn ani ich praktyk dotyczących prywatności, które mogą
różnić się od naszych. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy zewnętrznych stron
internetowych. Nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń na temat zewnętrznych stron
internetowych. Użytkownik, który zdecydujesz się przekazać dane osobowe zewnętrznej stronie
internetowej musi mieć świadomość, że sposób, w jaki sposób wykorzysta ona dane osobowe nie jest
objęty naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z praktykami
prywatności każdej strony, której podaje się dane osobowe. Niektóre osoby trzecie mogą gromadzić i
udostępniać nam dane osobowe; w takim przypadku proces ten jest regulowany praktykami dot.
prywatności takiej osoby trzeciej, nasze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania.

8. Dostawcy usług- (powrót na górę strony)
Korzystamy z dostawców usług w celu zapewnienia użytkownikom wielu aspektów stron
internetowych. Nasi dostawcy usług to m.in. Beast Lab Agency, Value Pay Services LLC, Paydiant
Inc., PLXIS LLC, CashStar, Inc. i Google („Dostawcy usług”). Nasze strony internetowe są wspierane
przez usługi świadczone przez Google. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich warunków i
powiadomień, które mogą zostać przekazane przez Google, w tym m.in. informacji dostępnych w
poniższych linkach:
http://maps.google.com/help/terms_maps.html
http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/gme_aup.html

9. Wyłączenie odpowiedzialności - (powrót na górę strony)
O ILE NIE WSKAZANO WYRAŹNIE INACZEJ W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW, WSZELKIE
TREŚCI, MATERIAŁY, INFORMACJE I USŁUGI DOSTĘPNE NA STRONACH INTERNETOWYCH
SĄ OFEROWANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ ("AS IS") ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚĆI
("AS AVAILABLE"), BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH WARUNKÓW ANI
GWARANCJI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ,
W TYM M.IN. DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE GWARANTUJEMY, ŻE FUNKCJE ZAWARTE NA
STRONACH INTERNETOWYCH BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD
BŁĘDÓW, ŻE STRONY INTERNETOWE LUB ICH SERWERY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB
INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, NAWET
JEŚLI JESTEŚMY ICH ŚWIADOMI.
Nie gwarantujemy, że strony internetowe, pliki lub programy dowolnego rodzaju lub z dowolnego
źródła, które są dostępne do pobrania za pośrednictwem stron internetowych, będą wolne od infekcji
lub wirusów, robaków, koni trojańskich, innych kodów lub wad, które mają właściwości szkodliwe lub
niszczące.
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie materiały na stronach internetowych są udostępniane wyłącznie
w celu dostarczenia informacji o restauracjach Subway®. Korzystając ze stron internetowych z innych
lokalizacji, użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących
przepisów.

11. Zakaz cesji - (powrót na górę strony)
Użytkownik nie może w żaden sposób przenosić ani dokonywać cesji swoich praw lub obowiązków
wynikających z niniejszego Regulaminu. Wszelkie tego rodzaju przeniesienia bądź cesje są nieważne.

12. Rozdzielność - (powrót na górę strony)
Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków lub zastosowanie któregokolwiek z takich
postanowień w stosunku do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne,
niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to mieć wpływu na
pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu i ich zastosowanie do innych osób lub okoliczności.
Uznając takie postanowienie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, sąd, w
najszerszym możliwym zakresie, zmodyfikuje i zinterpretuje takie postanowienie, aby uczynić je
ważnym i wykonalnym w stosunku do wszystkich osób lub podmiotów oraz zapewnić maksymalną
możliwą ochronę osobom podlegającym odszkodowaniu w granicach ważności, legalności i
wykonalności.

13. Zrzeczenie się praw - (powrót na górę strony)
Zaniechanie z naszej strony domagania się lub egzekwowania ścisłego przestrzegania któregokolwiek
z postanowień niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się żadnych praw, w tym wynikających
z dowolnego postanowienia Regulaminu.

14. Nagłówki - (powrót na górę strony)
Nagłówki w niniejszym Regulaminie mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie mają one wpływu na
interpretację lub wykładnię dowolnego z postanowień Regulaminu.

15. Całość umowy - (powrót na górę strony)
Niniejszy Regulamin oraz Oświadczenie o ochronie prywatności dostępne pod tym adresem stanowią
całość umowy między użytkownikiem a nami w odniesieniu do korzystania ze stron internetowych.

