WARUNKI
UŻYTKOWANIA
Ostatnia modyfikacja: lipiec 2016
Coty Inc. oraz jej podmioty powiązane i zależne (dalej zwane łącznie „Coty”) witają
na stronie dostępnej pod adresem www.coty.com, a także na stronach różnych
marek Coty, w tym na ich wersjach na urządzenia przenośne lub powiązane
aplikacje mobilne (dalej zwane łącznie „Witrynami Coty”).
Coty oferuje Witryny Coty zawierające wszystkie informacje, narzędzia i usługi
dostępne na Witrynach Coty, pod warunkiem akceptacji niniejszych Warunków
użytkowania. Dalsze korzystanie z jakichkolwiek Witryn Coty oznacza
akceptację Warunków użytkowania przez użytkownika. W przypadku braku
akceptacji Warunków użytkowania, prosimy o zaprzestanie korzystania z
wszelkich Witryn Coty.
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Warunki uzupełniające

Pewne funkcje lub usługi oferowane przez Witryny Coty mogą podlegać oddzielnym
wytycznym i warunkom, okresowo publikowanym przez Coty („Warunki
uzupełniające”). Wszystkie Warunki uzupełniające stanowią odtąd nieodłączną
część niniejszych Warunków użytkowania. W większości przypadków, Warunki
uzupełniające są specyficzne dla poszczególnych funkcji Witryn Coty lub usług, bądź
też ofert Witryn Coty, jednak w przypadku wszelkich nieścisłości pomiędzy
niniejszymi Warunkami a Warunkami uzupełniającymi, wiążące są niniejsze Warunki
użytkowania.

Polityka prywatności
Polityka prywatności Coty zawiera informacje i uwagi dotyczące zbierania i
używania przez Coty informacji o charakterze osobistym i nieosobistym w
odniesieniu do Witryn Coty. Przez dostęp do Witryn Coty oraz przez ich pobieranie
i korzystanie z nich, a także przez akceptację niniejszych Warunków, użytkownik
akceptuje Politykę prywatności dostępną pod adresem http://coty.com/privacypolicy, która staje się niniejszym nieodłączną częścią niniejszych Warunków.

Licencja i dostęp do strony
Wszelkie treści zawarte w Witrynach Coty (w tym również teksty, projekt, grafiki,
logotypy, ikony przycisków, obrazy, dźwięki, klipy audio, pobieranie plików
cyfrowych, zestawianie danych i oprogramowanie, a także ich wybór i sposób
prezentacji) (zwane dalej łącznie „Treści Coty”) są własnością Coty, jej
licencjodawców lub dostawców treści i podlegają ochronie praw autorskich, znaków
handlowych lub innych praw stanowionych przez Stany Zjednoczone i/lub inne
państwo.
Coty udziela użytkownikom ograniczonej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na
dostęp i osobisty, niekomercyjny użytek Witryn Coty, z uwzględnieniem niniejszych
Warunków użytkowania. Coty zabrania korzystania z Witryn Coty w każdy inny
sposób, w tym:
• wszelkiego ściągania, kopiowania, modyfikowania lub używania Witryn Coty lub
Treści Coty w inny sposób dla wszelkich celów konkurencyjnych w stosunku do Coty
lub na korzyści innego dostawcy lub osoby trzeciej;

• ramkowania lub używania technik ramkowania w celu załączenia wszelkich
znaków towarowych, logotypów lub innych zastrzeżonych informacji (w tym
obrazów, tekstów, układu strony lub formy);
• wszelkiego gromadzenia i używania list produktów, ich opisów lub cen;
• wszelkiego używania znaczników meta lub innych “tekstów ukrytych” z
wykorzystaniem nazwy Coty lub znaków towarowych Coty;
• wszelkiego użycia narzędzi wyszukiwania danych, robotów lub innych narzędzi
zbierania lub uzyskiwania danych;
• wszelkiego buforowania lub podawania łącz do Witryn Coty, w tym ukazującego
Coty lub jej produkty lub usługi w sposób w fałszywy, mylący, uwłaczający,
obraźliwy lub w inny sposób, który Coty uzna za niedopuszczalny; a także
• wszelkiego przesyłania zamieszczania lub transmitowania materiałów, które
zawierają oprogramowanie wirusowe lub inny kod komputerowy, pliki lub programy
stworzone by przerwać, zniszczyć lub ograniczyć funkcjonalność jakichkolwiek
komputerów.

Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do Witryn Coty oraz za
wszelkie opłaty dla osób trzecich (takie jak opłaty za dostarczenie usług
internetowych lub opłaty za usługi telefonii komórkowej). Użytkownik musi
zapewnić wszelki sprzęt niezbędny do uzyskania dostępu do Witryn Coty i jest za
niego odpowiedzialny. Użytkownik nie może obejść żadnych środków, które
zastosowano w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Witryn Coty.
Wszelki nieautoryzowany dostęp użytkownika do Witryn Coty spowoduje utratę
pozwolenia lub licencji udzielonych użytkownikowi przez Coty.
Coty może wypowiedzieć wyżej wymienione licencje a każdym czasie z
jakiejkolwiek przyczyny lub bez przyczyny, z zachowaniem lub bez zachowania
wypowiedzenia, w tym z powodu każdorazowego nieautoryzowanego dostępu. Za
wyjątkiem praw i licencji udzielonych wyraźnie, Coty zastrzega sobie wszelkie inne
prawa oraz nie udziela żadnych praw w drodze domniemania lub w żaden inny
sposób.

Treści zamieszczone przez użytkownika
Goście odwiedzający stronę mogą zamieszczać recenzje, komentarze oraz inne
treści, mogą wysyłać e-kartki i inne komunikaty, a także zamieszczać sugestie,
pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje, czy materiały (dalej zwane

łącznie “Treściami użytkownika”) na stronach lub poprzez Witryny Coty pod
warunkiem, że Treści użytkowników:
• nie są poufne lub zastrzeżone (takie jak informacje wewnętrzne, informacje
chronione prawem oraz informacje zastrzeżone, które użytkownik uzyskał lub
ujawnił w związku ze stosunkiem zatrudnienia lub będąc związanym umowami o
zachowaniu poufności)
• nie łamią, ani nie naruszają żadnych praw patentowych, znaków towarowych,
tajemnicy handlowej, praw autorskich lub innych podmiotowych praw rzeczowych
lub prawa do prywatności wszelkich osób trzecich, a także nie są nielegalne,
obsceniczne, stanowiące zagrożenie, zniesławiające, niedopuszczalne, lub nie są
krzywdzące w inny sposób żadnej osoby trzeciej;
• nie zawierają oprogramowania wirusowego lub szkodliwego oprogramowania;
• nie zawierają kampanii politycznych, łańcuszków, korespondencji masowej lub
innej formy „spamu”;
• nie zawierają reklam lub innej formy składania ofert, ani też innych treści
komercyjnych;
• nie stworzono ich w celu podawania się za inną osobę lub podmiot i nie zawierają
fałszywych adresów e-mail, nie podszywają się pod inną osobę lub podmiot i nie
wprowadzają w inny sposób w błąd co do źródła;
• nie zawierają komunikatów wydanych przez osoby inne niż rzecznik Coty lub
rzecznik innej marki Coty, które twierdzą, że wypowiadają się w imieniu Coty, lub
nie zawierają informacji poufnych ani nie wyrażają opinii dotyczących Coty i jej
marek.
• nie oferują nieautoryzowanego pobierania żadnych informacji chronionych
prawem autorskim, informacji poufnych ani prywatnych; oraz
• nie zawierają informacji osobistych (takich jak wiadomości z numerami telefonów,
identyfikatorów rządowych, danych kart płatniczych, numerów rachunków
bankowym, adresów lub informacji o zatrudnieniu), o ile Coty nie poprosi wyraźnie o
przekazanie takich informacji.
Coty nie jest zobowiązana, ale zastrzega sobie prawo do monitorowania, usuwania
lub edytowania Treści użytkowników według własnego uznania.
Poprzez zamieszczanie wszelkiej Treści użytkownika, użytkownik udziela Coty
niewyłącznego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego i podlegającego
pełnemu sublicencjonowaniu prawa do używania, reprodukowania, modyfikowania,
adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł zależnych, dystrybucji,
emitowania i wyświetlania takiej Treści użytkownika na całym świecie za pomocą
dowolnych mediów. Użytkownik udziela Coty i jej sublicencjobiorcom prawa do

używania na całym świecie nazwy, którą użytkownik przekazuje w związku z Treścią
użytkownika, o ile licencjobiorcy lub Coty tak zadecydują. Użytkownik oświadcza i
gwarantuje: że posiada lub w inny sposób dysponuje wszystkimi prawami do Treści
użytkownika, które zamieszcza; że używanie Treści użytkownika nie narusza
niniejszych Warunków użytkowania, nie narusza również, nie przywłaszcza ani nie
łamie żadnych praw patentowych, praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy
handlowej, autorskich praw osobistych lub innych praw własności intelektualnej lub
praw publicznych bądź prywatnych żadnych osób trzecich; że Treści użytkownika
nie naruszają żadnego obowiązującego prawa lub regulacji i nie pokrzywdzą żadnej
osoby lub podmiotu; oraz że użytkownik zwalnia z odpowiedzialności Coty, łącznie z
jej licencjodawcami, za wszelkie roszczenia, w tym za koszty zastępstwa
procesowego, będące następstwem zamieszczenia Treści użytkownika. Coty nie
ponosi żadnej odpowiedzialności i nie zakłada żadnych zobowiązań za żadne Treści
użytkownika zamieszczonego przez użytkownika lub wszelkie osoby trzecie za
pośrednictwem Witryny Coty lub na Witrynie Coty.

Konta użytkowników
Niektóre Witryny Coty mogą umożliwić założenie konta użytkownika (“Konto”).
Użytkownik może utworzyć Konto pod warunkiem, że ukończył trzynaście (13) lat i
podał dokładne informacje wymagane przy rejestracji na odpowiedniej Witrynie
Coty. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności nazwy użytkownika
swojego konta oraz hasła, a także za ograniczenie dostępu do swojego komputera.
Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualność, kompletność i prawdziwość tych
informacji. Użytkownik zgadza się na przejęcie odpowiedzialności za wszelkie
działania, które zostaną podjęte w ramach jego Konta oraz za przekazanie
informacji aktualnych, pełnych, dokładnych i prawdziwych. Użytkownik wyraża
zgodę na niezwłoczne informowania Coty o wszelkim nieautoryzowanym
korzystaniu z jego hasła lub Konta, jak również o wszelkich innych naruszeniach
bezpieczeństwa. Coty nie może być pociągnięta do odpowiedzialności i nie będzie
odpowiadać za wszelkie straty lub zniszczenia spowodowane nieprzestrzeganiem
niniejszego zapisu.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania usługi lub/i zawieszenia lub
zamknięcia Kont bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku naruszenia
niniejszych Warunków lub, gdy według własnego uznania uznamy, że takie działania
są w interesie Coty.

Dokładność i dostępność produktów
Coty cały czas dba o dokładność w opisywaniu produktów w Witrynie Coty.
Jednakże Coty nie gwarantuje, że opisy i wszelkie inne treści lub informacje
dostępne na Witrynach Coty są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub
wolne od błędów.
Odwołanie do jakiegokolwiek produktu lub usługi w Witrynie Coty nie stanowi
oferty sprzedaży lub dostawy tego produktu lub usługi i nie oznacza, że produkt lub
usługa są bezpośrednio dostępne dla klientów, dostępne we wszystkich krajach lub
że nazwa, opis lub specyfikacja produktu lub usługi będzie taka sama jak ta
zamieszczona w Witrynie Coty. Szczegółowych informacji na temat dostępności i
przydatności poszczególnych produktów lub usług udzielają podmioty powiązane z
Coty lub jej dystrybutorzy.

Treści należące do osób trzecich
Na niektórych stronach Coty, osoby trzecie inne niż Coty mogą prowadzić sprzedaż,
dostarczać usługi lub sprzedawać linie produktów Coty za pośrednictwem Witryn
Coty, jak również użytkownik może znaleźć odnośniki do poszczególnych witryn
osób trzecich (zwanych dalej łącznie „Witryny osób trzecich”). Coty nie odpowiada
za testowanie lub ocenę Witryn osób trzecich, , jak również ich treści,
bezpieczeństwa lub praktyk dotyczących prywatności a także nie gwarantuje ofert
żadnego z tych podmiotów gospodarczych lub osób prywatnych. Zachęcamy do
dokładnego sprawdzania polityk prywatności i innych warunków użytkowani Witryn
osób trzecich.

Przerwy w dostępie do witryny
Coty podejmuje wszelkie działania, by zminimalizować przerwy w dostępie do
Witryn Coty. Jednakże Coty nie gwarantuje braku błędów w Witrynach Coty oraz
braku zakłóceń usług lub wszelkich innych problemów lub błędów.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

WITRYNY COTY SĄ DOSTARCZANE PRZEZ COTY W STANIE W JAKIM SĄ I W
MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. COTY NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI
GWARANCJI W SPOSÓB WYRAŻONY LUB DOROZUMIANY, W STOSUNKU DO
DZIAŁANIA WITRYN COTY, A TAKŻE W STOSUNKU DO INFORMACJI, TREŚCI,
MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAMIESZCZONYCH W WITRYNACH
COTY.
UŻYTKOWNIK W SPOSÓB WYRAŹNY POTWIERDZA, ŻE KORZYSTA Z WITRYN
COTY NA WŁASNE RYZYKO. COTY W PEŁNI, W SPÓSÓB DOPUSZCZONY PRZEZ
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ODMAWIA WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŻONYCH
LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI
PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO POSZCZEGÓLNYCH
CELÓW. COTY NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNY COTY, JEJ SERWERY LUB
POCZTA ELEKTRONICZNA WYSYŁANE PRZEZ COTY LUB W IMIENIU COTY
PRZEZ JEJ USŁUGODAWCÓW SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH
SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. COTY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
WSZELKIE ODSZKODOWANIA POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYN
COTY, W TYM ZA KARY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NALEŻNOŚCI UBOCZNE,
ZADOŚĆUCZYNIENIA, ZADOŚĆUCZYNIENIA WTÓRNE. NIEKTÓRE PRZEPISY NIE
ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA GWARANCJI LUB NA WYŁĄCZENIA LUB
OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH OSZKODOWAŃ. JEŚLI TE PRZEPISY DOTYCZĄ
UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB CZĘŚĆ POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE
DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA, JAK RÓWNIEŻ UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ
PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik zwolni z odpowiedzialności i zabezpieczy przed odpowiedzialnością
Coty In., jej spółkę macierzystą, podmioty zależne i powiązane jak również jej
zarząd, pracowników, przedstawicieli, pośredników, licencjodawców i
usługodawców („Partnerzy Coty”) za wszelkie grzywny, kary, zobowiązania, straty i
inne odszkodowania wszelkiego rodzaju (w tym koszty zastępstwa procesowego i
ekspertyz) poniesione przez Parnterów Coty, a także zabezpieczy Partnerów Coty
przed odpowiedzialnością za wszelkie roszczenia będące skutkiem (1) naruszenia
niniejszych Warunków przez użytkownika; (2) oszustwa popełnionego przez
użytkownika, lub celowego działania na czyjąś szkodę lub rażącego zaniedbania; lub
(3) naruszenia przez użytkownika wszelkich mających zastosowanie przepisów

obowiązujących w Stanach Zjednoczonych lub innym państwie, lub naruszenia praw
osób trzecich. Odpowiedni Partner Coty będzie nadzorował wszelkie działania
przeciw roszczeniom, do których może odnosić się niniejsze Zwolnienie z
odpowiedzialności i w każdym przypadku użytkownik nie zaspokoi żadnych
roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody takiego Partnera Coty.

Zmiany w Witrynach COTY
Coty może wygasić niniejsze Warunki i odmówić użytkownikowi dostępu do jednej
lub wielu Witryn Coty (lub ich części) w każdym czasie, natychmiastowo i bez
zawiadomienia, jeśli uzna, że użytkownik nie wypełnił któregoś z warunków
zapisanych w niniejszym dokumencie.
Coty zastrzega sobie również prawo w każdym czasie do okresowej modyfikacji
Witryn Coty (lub ich części), przerwania dostępu do nich tymczasowo lub na stałe z
uprzednim zawiadomieniem lub bez zawiadomienia. Użytkownik potwierdza, że
Coty nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub innej osoby trzeciej za
wygaszenie dostępu lub za wszelkie zmiany, zawieszenie lub przerwanie dostępu do
Witryn Coty.

Znaki handlowe
Znaki handlowe, nazwy handlowe, nazwy usług, logotypy, znaki lub inne znaki
graficzne chronione prawem wyświetlane w Witrynach Coty (dalej zwane łącznie
„Znakami”) są własnością Coty i jej licencjodawców, dostawców treści lub innych
podmiotów podlegających przepisom dotyczącym znaków handlowych w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki, których Coty lub jej podmioty
zależne nie są właścicielami, a które pojawiają się w Witrynach Coty, są własnością
ich właścicieli, którzy mogą ale nie muszą być powiązani z Coty, lub być
sponsorowani przez Coty lub jej podmioty zależne.
Użytkownikowi zabrania się używania lub wyświetlania wszelkich Znaków
pojawiających się w Witrynach Coty w każdy sposób, w tym poprzez używanie
znaczników meta na innych stronach bez pisemnej zgody Coty lub takiej osoby
trzeciej, która może być właścicielem danego Znaku.

Roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich
Zgodnie ze swoją polityką Coty odpowiada na roszczenia dotyczące naruszenia
praw autorskich. Zgodnie z ustawą dotyczącą prawa autorskiego obowiązującą w
Stanach Zjednoczonych Digital Millennium Copyright Act, Działem 17 Kodeksu
Stanów Zjednoczonych, sekcją 512, punkt c, podpunkt 2 („DMCA”), zawiadomienia
w sprawie roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich osób trzecich należy
wysyłać do Agencji do spraw praw autorskich Coty. Jeśli użytkownik uważa, że jego
utwór chroniony prawami autorskimi jest wykorzystywany w Witrynach Coty w
sposób, jaki narusza prawa autorskie, prosimy o pisemne zawiadomienie Agencji do
spraw praw autorskich Coty, podając następujące informacje (tylko pisemne
zawiadomienie złożone do Agencji do spraw praw autorskich Coty jest ważne):
Zgodnie z DMCA ważne jest tylko pisemne zawiadomienie złożone do Agencji do
spraw praw autorskich Coty, posiadające następujące cechy:
(a) podpis elektroniczny lub własnoręczny osoby upoważnionej do działania w
imieniu właściciela prawa autorskiego;
(b) opis utworu objętego prawami autorskimi lub innej własności intelektualnej,
które naruszono lub, jeśli wnoszone są roszczenia co do naruszania prawa do kilku
utworów na jednej stronie internetowej, przedstawiciel powinien zamieścić listę
takich utworów ;
(c ) identyfikacja materiału co do którego istnieją roszczenia dotyczące naruszenia
praw autorskich lub które są przedmiotem naruszenia i które mają zostać usunięte
lub co do których ma zostać uniemożliwiony dostęp, a także opis miejsca w Witrynie
Coty, w którym znajduje się materiał co do którego wnoszone są roszczenia o
naruszenie praw autorskich;
(d) adres użytkownika, jego numer telefonu i adres e-mail, jeśli jest dostępny;
(e) oświadczenie, że użytkownik działa według najlepszej wiedzy, że kwestionowane
korzystanie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego pośrednika
lub przez przepisy prawa; a także
(f) oświadczenie użytkownika, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu
użytkownika są wierne oraz, że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub
jest uprawniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
Informujemy, że użytkownik może ponieść odpowiedzialność za szkody powstałe na
skutek istotnego świadomego wprowadzenie w błąd poprzez zawiadomienia o
naruszeniu na podstawie DMCA.

W sprawie zawiadomień dotyczących naruszenia praw autorskich prosimy o kontakt
z Agencją do spraw praw autorskich Coty:
email: DMCA-agent@cotyinc.com
poczta tradycyjna: Coty Copyright Agent, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor
New York, New York 10118.
telefon: 212-479-4300

Kontrola eksportu
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie zakupione towary
licencjonowane lub sprzedawane za pośrednictwem Witryn Coty mogą podlegać
przepisom celnym lub przepisom dotyczącym kontroli eksportu obowiązującym w
Stanach Zjednoczonych lub przepisom celnym lub przepisom dotyczącym kontroli
eksportu obowiązującym w kraju, w którym produkty są odpowiednio w inny sposób
sprzedawane, wytwarzane i/lub otrzymywane. Przez zakup, pobieranie lub
korzystanie z technologii lub oprogramowania z Witryn Coty, użytkownik wyraża
zgodę na przestrzeganie odpowiednich przepisów, zasad i regulacji, a także
potwierdza i gwarantuje, że nie będzie przekazywał za pomocą środków
komunikacji elektronicznej lub w inny sposób oprogramowania lub technologii
obcokrajowcom lub do innych krajów z naruszeniem prawa.

Postanowienia ogólne
Niniejsze Warunki, łącznie z Polityką Prywatności zamieszczone
na http://coty.com/privacy-policy, oraz wszelkimi Warunkami uzupełniającymi, na
które użytkownik umawia się z Coty w związku z Witrynami Coty, stanowią całość
umowy dotyczącej Witryn Coty pomiędzy Coty a użytkownikiem.
W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, korzystanie z Witryn Coty oraz
wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy użytkownikiem a Coty, będą
podlegały wszystkim odpowiednim przepisom federalnym Stanów Zjednoczonych
oraz przepisów Stanu Nowy Jork, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów
kolizyjnych. W najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, użytkownik wyraża
zgodę, że sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z

korzystania z Witryn Coty lub związanych z Witrynami Coty, będzie sąd stanowy lub
federalny z siedzibą w Nowym Jorku, w Stanie Nowy Jork
Nie podjęcie przez Coty działań w odpowiedzi na naruszenie przez użytkowników
niniejszych Warunków, nie uchyla prawa Coty do działań w odpowiedzi na kolejne
lub podobne naruszania. Jeśli jakakolwiek treść w Witrynach Coty lub wszelkie
korzystanie z Witryn Coty jest sprzeczne z przepisami obowiązującymi w miejscu
zamieszkania użytkownika lub w miejscu korzystania z Witryn Coty, Witryny Coty
nie dotyczą takiego użytkownika i prosimy by użytkownik nie korzystał z Witryn
Coty w takim przypadku. Użytkownik osobiście odpowiada za uzyskanie wiedzy na
temat przepisów obowiązujących użytkownika oraz za ich przestrzeganie.
Użytkownik nie może przenosić niniejszych Warunków (ani żadnych praw, korzyści
lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków) na mocy prawa lub w inny
sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Coty, której według własnego uznania Coty
może odmówić. Wszelkie próby cesji, które nie są zgodne z niniejszymi Warunkami
są nieważne. Coty może przenieść niniejsze Warunki w całości lub w części na każdą
osobę trzecią według własnego uznania.

Aktualizacje niniejszych Warunków
W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące użytkownika, Coty
zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji niniejszych Warunków w
każdym czasie bez uprzedniego zawiadomienia, a dalsze korzystanie z Witryn Coty
po zamieszczeniu zmienionych Warunków oznacza że użytkownik zgadza się, by
takie modyfikacje lub aktualizacje były dla niego wiążące. Poinformujemy
użytkowników o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach poprzez
zamieszczenie nowych Warunków i zaktualizowanie daty „ostatniej modyfikacji” na
górze tej strony.
Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny lub
niemożliwy do wyegzekwowania, taki warunek uznaje się za warunek rozłączny i
nie uchybia on ważności pozostałych warunków i zapisów.

Kontakt

W przypadku wszelkich pytań lub komentarzy dotyczących niniejszych Warunków
prosimy o wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres
https://www.coty.com/contact lub tradycyjną: E-business Consumer Contact, Coty
Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, NY 10118.

