ZGODA NA WYKORZYSTANIE PRZEZ NUTRAQ OPINII ZAMIESZCZONEJ W ANKIECIE

Zgadzam się na wykorzystanie przez Nutraq spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, nr KRS: 0000847361 („Nutraq”) wyrażonej przeze mnie opinii o produktach lub usługach
Nutraq, zamieszczonej w niniejszej Ankiecie („Opinia”) na zasadach poniżej wskazanych. Tym samym
udzielam Nutraq bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji: na
utrzymywanie Opinii lub jej części bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych w zasobach systemu
informatycznego Nutraq i jej spółek powiązanych, na trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Opinii lub jej
części dowolną techniką (w tym techniką drukarską lub cyfrową), na rozpowszechnianie Opinii lub jej
części lub jej opracowań, a także pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, bez ujawniania autorstwa
albo z ujawnieniem jedynie imienia autora Opinii wedle uznania Nutraq (w szczególności w Internecie,
na stronach internetowych Nutraq, w tym www.osloskinlab.pl, oraz stronach www.osloskinlab na
pozostałych rynkach, we wszelkich mediach społecznościowych m.in. Instagram, Facebook, na
profilach/funpage’ach Nutraq w mediach społecznościowych oraz w prasie i telewizji), w tym na
wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu (w tym we wszelkich
mediach społecznościowych m.in.: Instagram, Facebook, profilach/funpage’ach Nutraq w mediach
społecznościowych i na stronach www na których prezentowane są produkty lub usługi Nutraq), sieci
wewnętrznych typu Intranet, jak również na przesyłanie Opinii lub jej części w ramach ww. sieci, na
wprowadzanie Opinii lub jej części do obrotu, użyczenie lub najem jej egzemplarzy, a także publiczne
wykonanie Opinii lub jej części, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie,
wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wyświetlanie publiczne i
udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców, a także na każde inne formy korzystania
i rozpowszechniania Opinii - dla celów działalności marketingowej Nutraq, prowadzenia e-sklepu Nutraq
dostępnego na stronie internetowej www.osloskinlab.pl lub towarów prezentowanych w e-sklepie
Nutraq, a także dla celów statystycznych i archiwalnych, na terytorium całego świata.
W powyższym zakresie Nutraq jest uprawniona do udzielania sublicencji, a także do wykonywania
samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania,
dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia Opinii lub jej części. Jednocześnie zobowiązuję się nie
odwoływać ww. udzielonej licencji.
Informujemy, że przy wyświetlaniu się Pana/Pani Opinii widoczny będzie podpis autora Opinii w postaci podanego imienia albo
(wedle uznania Nutraq) Opinia będzie prezentowana bez ujawniania autorstwa.

