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1. WSTĘP
Witamy w witrynie internetowej obsługiwanej przez Cricket Wireless LLC („Cricket”, „nasz” lub „my”). Ta witryna
internetowa oferuje szeroką gamę zasobów, produktów i usług, które obejmują usługi handlowe, zawartość markową
i spersonalizowaną oraz rozrywkę, narzędzia komunikacyjne, katalogi internetowe, usługi administracyjne,
możliwość pobierania, reklamy, gry i informacje, dostępne w całości lub częściowo za pomocą różnych środków
(całość jest zbiorczo nazywana „witryną” lub „witrynami”). Termin „użytkownik” obejmuje wszystkie spółki zależne,
stowarzyszone, pracowników i rodziców lub opiekunów prawnych użytkowników.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY REGULAMIN. Uzyskując dostęp lub korzystając z naszej witryny
w jakikolwiek sposób, użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu korzystania, w tym wszelkich
dokumentów, zasad i wytycznych dołączonych przez odniesienie (dalej łącznie „Regulamin”). Pewne usługi
dostępne za pośrednictwem naszej witryny, w szczególności usługi, które wymagają abonamentu lub opłaty, mogą
mieć swoje własne warunki ogólne nabycia lub korzystania przez użytkownika. Niniejszy Regulamin nie zmienia w
żaden sposób zasad ogólnych żadnych innych pisemnych lub internetowych umów między użytkownikiem a firmą
Cricket, w tym wszelkich innych warunków korzystania z witryn internetowych podmiotów zależnych Cricket. W
zakresie, w jakim zachodzi konflikt między niniejszym Regulaminem a innymi warunkami lub umowami dotyczącymi
zakupionych, abonowanych lub używanych przez użytkownika usług lub narzędzi internetowych, owe inne warunki
lub umowy są nadrzędne.
2. UPRAWNIENIE
Korzystając z naszej witryny użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 13 lat. Osoby, które mają co najmniej 13 lat,
ale mniej niż 18 lat, mogą korzystać z naszej witryny tylko za zgodą rodziców lub opiekunów. W związku z
powyższym użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 lat lub uzyskał zgodę rodziców lub opiekunów, którzy

mają pełną zdolność prawną do przyjęcia Regulaminu i warunków oraz do składania oświadczeń i zobowiązań
określonych w Regulaminie; w innym przypadku, należy opuścić witrynę. Firma Cricket proponuje skorzystanie z
wszelkich mechanizmów kontroli dostępu oferowanych przez witrynę lub witryny należące do osób trzecich, których
zadaniem jest umożliwienie ograniczenia lub blokowania dostępu do określonych treści na stronach internetowych,
które mogą być szkodliwe lub nieodpowiednie dla nieletnich.
3. ZMIANY REGULAMINU LUB WITRYNY
Firma Cricket może zmieniać lub modyfikować Regulamin bez innego powiadomienia niż zamieszczenie
zmienionego Regulamin w witrynie. Zmieniony Regulamin automatycznie wchodzi w życie po zamieszczeniu w
witrynie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie użytkownik
wyraża zgodę na takie zmiany. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, modyfikacji, tymczasowego lub stałego
zaprzestania udostępniania witryny (lub jej części), w tym części lub całości treści zawartej w witrynie w dowolnym
czasie i bez powiadomienia. Użytkownik zgadza się, że firma Cricket nie ponosi odpowiedzialności wobec niego ani
żadnej strony trzeciej za żadne modyfikacje, zawieszenia lub zaprzestanie udostępniania witryny (lub jej części).
4. REJESTRACJA, HASŁO I ZABEZPIECZENIE
Za każdym razem, gdy użytkownik podaje informacje w naszej witrynie, zobowiązuje się: (a) podawać prawdziwe,
dokładne, aktualne i pełne informacje oraz (b) niezwłocznie aktualizować takie informacje, aby pozostały prawdziwe,
dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli użytkownik podał jakiekolwiek informacje, które są, lub mamy uzasadnione
podstawy by przypuszczać, że są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Cricket może bez
powiadomienia zawiesić lub wypowiedzieć użytkownikowi dostęp do swojej witryny i odmówić mu dalszego
korzystania z witryny (lub jej części) obecnie lub w przyszłości.
Jeśli któraś część naszej witryny wymaga rejestracji lub utworzenia konta, użytkownik może zostać także
poproszony o wybranie hasła i nazwy użytkownika. Należy wybrać hasło, które nie będzie oczywiste, gdy ktoś
spróbuje je odgadnąć i należy je regularnie zmieniać dla dodatkowego zabezpieczenia. użytkownik jest
odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i konta oraz w pełni odpowiada za wszystkie czynności wykonywane
po każdorazowym wprowadzeniu hasła lub identyfikatora konta. użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić
Cricket o jakimkolwiek nieuprawnionym wykorzystaniu hasła lub konta bądź innym naruszeniu bezpieczeństwa. Bez
ograniczenia jakichkolwiek praw, które mogą przysługiwać firmie Cricket, Cricket zastrzega sobie prawo do podjęcia
wszelkich działań, jakie uzna za konieczne lub uzasadnione, aby zapewnić bezpieczeństwo witryny i konta
użytkownika, w tym bez ograniczeń do usunięcia konta użytkownika, zmiany hasła lub żądania dodatkowych
informacji w celu autoryzacji transakcji na koncie użytkownika. Niezależnie od powyższego Cricket może pokładać
ufność, że każdy, kto uzyskuje dostęp do konta lub wykorzystuje hasło hasło użytkownika, jest do tego uprawniony,
zatem w żadnym wypadku oraz w żadnych okolicznościach Cricket nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
zobowiązania i uszkodzenia wynikłe lub powstałe z powodu (i) wszelkich działań lub zaniechań przez Cricket
zgodnie z niniejszym postanowieniem, (ii) działań naruszających poufność konta lub hasła użytkownika oraz (iii)
nieuprawnionego dostępu do konta lub hasła użytkownika. użytkownikowi nie wolno używać konta innej osoby bez
zgody właściciela konta.
Bezpieczeństwo osobistych danych identyfikacyjnych użytkownika jest dla nas bardzo ważne. Mimo że „idealne
bezpieczeństwo” w Internecie nie jest możliwe, podejmujemy stosowne kroki w celu zabezpieczenia danych
identyfikacyjnych użytkownika. Jednak użytkownik rozumie i zgadza się, że takie działania nie gwarantują, iż witryna
nie będzie podatna na próby naruszenia jej bezpieczeństwa i że Cricket nie oświadcza ani nie gwarantuje, że
korzystanie z naszej witryny chroni przed wirusami ani innymi zagrożeniami.
5. ZASADY PRYWATNOŚCI
Należy przeczytać nasze Zasady prywatności, które wyjaśniają działania Cricket dotyczące gromadzenia i
wykorzystania danych osobowych użytkownika w związku z korzystaniem z naszej witryny. Wykorzystanie danych
osobowych użytkownika jest regulowane przez nasze Zasady prywatności stanowiące część niniejszego
Regulaminu. użytkownik rozumie, że korzystając z witryny zgadza się na gromadzenie i wykorzystywanie takich
informacji (jak ustalono w Zasadach prywatności).
6. PRAWO AUTORSKIE I UPRAWNIENIA
witryny zapewniają dostęp do szerokiej gamy informacji, sklepów, narzędzi komunikacji, rozrywki, gier, reklamy i

innych usług, produktów, danych i materiałów ( „treści”). Niektóre treści są własnością Cricket i/lub podmiotów
powiązanych. Pozostałe treści są własnością spółek niezwiązanych z Cricket lub stron trzecich, takich jak
sprzedawcy, dostawcy i licencjodawcy (w tym treści, które są generowane przez użytkowników zgodnie z opisem w
punkcie 11).
Niektóre elementy witryny mogą wymagać pobrania oprogramowania („oprogramowanie”), aby użytkownik mógł
uzyskać dostęp do witryny, usług świadczonych przez witrynę i/lub jej treści. oprogramowanie może być własnością
Cricket lub dostawcy, sprzedawcy bądź licencjodawcy Cricket. treści i oprogramowanie są chronione przez różne
przepisy regulujące korzystanie z praw autorskich, znaków towarowych, patentów i tajemnic handlowych. Z
zastrzeżeniem zasad i ograniczeń określonych w Regulaminie, zostanie przyznane ograniczone, niepodlegające
dalszemu podlicencjonowaniu prawo dostępu do witryn, treści i oprogramowania w celu niekomercyjnego
osobistego użytku, chyba że podano inaczej. Bez ograniczania ogólności powyższego, żadne oprogramowanie lub
podstawowe informacje ani technologia nie mogą być pobierane lub w inny sposób rozpowszechniane czy
wywożone (a) na Kubę, do Korei Północnej, Iranu, Sudanu, Syrii lub innego kraju, na który nałożono embargo; (b)
przekazywane osobie lub podmiotowi znajdującemu się na listach amerykańskiego Ministerstwa Skarbu (np.
specjalnie oznaczeni obywatele, osoby lub podmioty, z którymi prowadzenie interesów jest zabronione) lub
amerykańskiego Ministerstwa Handlu (np. lista podmiotów, tabela zakazu zamówień), które kontrolują taki wywóz.
Pobierając lub używając oprogramowanie albo podstawowe informacje bądź technologie, użytkownik zgadza się z
powyższym i oświadcza, że nie znajduje się na terytorium, pod kontrolą ani nie jest obywatelem bądź rezydentem
takiego kraju oraz nie znajduje się na takiej liście.
7. ROSZCZENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH
Firma Cricket zawsze przestrzega praw własności intelektualnej innych podmiotów. Jeśli użytkownik uważa, że jego
dzieło zostało skopiowane i opublikowane, przechowywane lub przekazane do witryny w sposób naruszający prawa
autorskie, powinien przesłać zgłoszenie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, udzielając
przedstawicielowi Cricket ds. praw autorskich następujących informacji na piśmie:
podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich, opis
dzieł, co do których użytkownik zgłasza roszczenie;
szczegółowy opis, w którym miejscu w witrynach znajduje się materiał, którego prawa zdaniem
użytkownika zostały naruszone, swój adres , numer telefonu i adres e-mail;
oświadczenie, że zgłaszający roszczenie działając w dobrej wierze żywi przekonanie, iż wykorzystanie materiału
zidentyfikowanego w zawiadomieniu zgłaszającego roszczenie odbywa się bez upoważnienia ze strony właściciela
praw autorskich, jego agenta lub na mocy prawa;
oświadczenie złożone przez użytkownika, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w
zawiadomieniu są prawdziwe i że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w
imieniu właściciela praw autorskich.
Z przedstawicielem Cricket ds. praw autorskich zajmującego się zgłoszeniami o naruszeniu praw autorskich w
witrynach można się skontaktować pod adresem:
Manager of Security & Copyright Infringement 1800 Perimeter Park Drive, Suite 100, Morrisville, NC 27560, telefon:
(919) 319-5737 Faks: (919) 319-8154 Adres e-mail: copyright@cricketwireless.com
Więcej informacji na temat ochrony praw autorskich przez firmę Cricket na podstawie DMCA i informacje o sposobie
kontaktowania się z przedstawicielem Cricket ds. DMCA, podano na stronie www.cricketwireless.com/aup.
8. ZNAKI TOWAROWE I USŁUGOWE
Znaki towarowe (w tym między innymi logo Cricket) używane lub zamieszczone w witrynach są własnością Cricket
Wireless LLC lub podmiotów powiązanych bądź osób trzecich innych niż Cricket, które oferują i dostarczają produkty
oraz usługi w witrynach lub za ich pośrednictwem. Znaków towarowych Cricket nie wolno kopiować ani
wykorzystywać w całości, w części lub w zmienionej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Cricket Wireless LLC lub,
w stosownych przypadkach, jego licencjodawcy. Ponadto niestandardowe materiały graficzne, logo, ikony

przycisków, skrypty i nagłówki stron są chronione znakiem towarowym, opakowaniem produktu, prawami autorskimi
lub innym zastrzeżonym prawem własności i nie mogą być kopiowane, naśladowane ani wykorzystywane w całości,
częściowo lub w zmienionej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Cricket Wireless LLC. Inne znaki towarowe, znaki
usługowe, zastrzeżone znaki towarowe, nazwy produktów i usług oraz nazwy firm lub loga, które pojawiają się w
witrynach są własnością ich właścicieli, którzy mogą lecz nie muszą być stowarzyszeni lub powiązani z Cricket bądź
sponsorowani przez Cricket. użytkownik nie może używać żadnych meta tagów ani innego „ukrytego tekstu”
wykorzystującego nazwę Cricket, znak towarowy lub nazwę produktu, bez pisemnej zgody Cricket.
9. PRODUKTY I USŁUGI STRON TRZECICH
Strony inne niż Cricket mogą oferować i dostarczać produkty oraz usługi w witrynach lub za ich pośrednictwem. Z
wyjątkiem informacji pod marką Cricket, produktów lub usług, które są dostarczane przez Cricket, Cricket nie
wykonuje, nie kontroluje ani nie zatwierdza żadnych informacji, produktów ani usług dostępnych w witrynach lub w
jakikolwiek sposób za pośrednictwem witryn. Firma Cricket nie jest odpowiedzialna za sprawdzanie ani ocenianie i
nie gwarantuje żadnych ofert innych osób prawnych bądź fizycznych ani treści ich stron internetowych. Nie
przyjmujemy odpowiedzialności za działania, produkty i treści żadnych stron trzecich. Należy uważnie zapoznać się
z ich oświadczeniami o ochronie prywatności i innymi warunkami korzystania.
witryny mogą zawierać łącza do innych stron internetowych, których Cricket nie obsługuje. Łącza takie są
udogodnieniami dla użytkownika. Włączenie jakichkolwiek łączy do innych stron internetowych nie oznacza
powiązania, zatwierdzenia lub przyjęcia przez Cricket tych stron ani ich zawartości. Nie odpowiadamy za treści,
łącza ani oświadczenia o ochronie prywatności jakichkolwiek stron internetowej, do których prowadza łącza.
użytkownik przegląda inne witryny na własne ryzyko. Po opuszczeniu witryny, należy dokładnie zapoznać się z
obowiązującymi warunkami ogólnymi, w tym dotyczącymi ochrony prywatności i praktyk gromadzenia danych każdej
witryny należącej do strony trzeciej.
10. INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH
Firma Cricket nie gwarantuje, że informacje, prezentacje graficzne, opisy produktów i usług lub inne treści takich witryn
są prawdziwe, kompletne, rzetelne, zaktualizowane, aktualne lub nie zawierają błędów. Pomimo naszych starań może
się zdarzyć, że cena produktu lub usługi oferowane w witrynie mogą być nieścisłe lub opis produktu bądź usługi może
zawierać nieścisłości. W takim przypadku firma Cricket ustala, że produkt lub usługa zawiera niedokładną cenę lub
opis i zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które według własnego uznania uzna za uzasadnione i
konieczne w celu naprawienia błędu, w tym między innymi możliwość anulowanie zamówienia użytkownika, o ile nie
jest to zakazane przez prawo. Firma Cricket może dokonywać poprawek lub zmian każdej swojej treści, informacji o
produktach, usługach lub programach opisanych w witrynach, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. użytkownik
zobowiązuje się natychmiast powiadomić Cricket, jeśli zauważy błędy w opisie lub cenie bądź niezgodności w
produktach lub usługach zamawianych przez użytkownika za pośrednictwem witryny oraz zastosuje się do wszelkich
działań naprawczych podjętych przez Cricket.
11. ZAMÓWIENIA PRZEZ INTERNET
W celu ochrony firmy Cricket i jej klientów przed oszukańczymi działaniami możemy wdrożyć stosowne procedury
dotyczące zamówień przez Internet, w tym między innymi weryfikację przekazywanych informacji lub ograniczenie
liczby urządzeń (np. telefonów bezprzewodowych) lub usług, które mogą być zamawiane przez Internet przez
pojedynczą osobę lub podmiot. Firma Cricket zastrzega sobie prawo do dalszego ograniczenia liczby lub do
anulowania bądź odrzucenia zamówień według własnego uznania.
12. TREŚCI NADSYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Nasza witryna może zawierać „obszary publicznie dostępne”, takie jak fora, profile użytkowników, fora dyskusyjne,
spisy firm i instytucji, katalogi z ofertami pracy lub inne funkcje, które pozwalają użytkownikom na zamieszczanie
treści, które będą publicznie dostępne bądź dostępne społeczności użytkownika. W odniesieniu do wiadomości,
danych, wizerunków, tekstów, zdjęć, materiałów graficznych, audio, wideo lub innych materiałów, które użytkownik
zamieści w przestrzeni publicznej w naszej witrynie oraz w odniesieniu do treści, co do których zachowuje on
wszystkie prawa własności, użytkownik udziela Cricket nieodpłatnego, bezterminowego, nieodwołalnego,
niewyłącznego, pełnego prawa do udzielania licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie,
dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, wykonywanie i
przedstawianie takich treści, które użytkownik dostarcza (w całości lub w części) na całym świecie i do włączenia ich

do innych prac w dowolnej formie, na dowolnych nośnikach lub z wykorzystaniem dowolnej technologii znanej
obecnie lub opracowanej w przyszłości i do egzekwowania tych samych praw w odniesieniu do takich prac.
Użytkownik może również zezwolić każdemu innemu użytkownikowi naszej witryny na dostęp, wyświetlanie,
przeglądanie, przechowywanie, rozpowszechnianie, wykonywanie, powielanie i przygotowywanie dzieł pochodnych
od takich treści, które zostały umieszczone przez użytkownika w obszarach dostępnych publicznie w naszej witrynie.
użytkownik ani żadna inna osoba fizyczna lub prawna nie otrzyma wynagrodzenia za umieszczanie lub korzystanie z
treści należących do niej samej ani do kogo innego. Firma Cricket nie jest zobowiązana do publikowania ani
wykorzystania jakichkolwiek treści użytkownika i może usunąć taką treść w dowolnym czasie według własnego
uznania. użytkownik zgadza się, że firma Cricket nie ma wyraźnego ani dorozumianego obowiązku zachowania
poufności, w odniesieniu do treści użytkownika. użytkownik oświadcza i zapewnia, że sprawuje nadzór lub w inny
sposób kontroluje wszystkie niezbędne prawa do treści, które publikuje i że takie treści są prawdziwe, że korzystanie
z tych treści nie narusza niniejszego Regulaminu, w szczególności między innymi wymagań punktu 14
(Dopuszczalne korzystanie) oraz że treści nie spowodują szkód u żadnej osoby lub podmiotu i że użytkownik
zabezpiecza firmę Cricket przed wszystkimi roszczeniami wynikającymi z nadesłanych treści.
Firma Cricket na ogół nie sprawdza wstępnie ani nie przeprowadza kontroli treści publikowanych przez
użytkowników swojej witryny, a zatem nie gwarantuje prawdziwości, rzetelności ani jakości takich treści. Firma
Cricket ma prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, do monitorowania, odmowy lub usunięcia
jakiejkolwiek treści, która jest dostępna w witrynie, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym każdej treści
naruszającej niniejszy Regulamin lub która jest w inny sposób niewłaściwa. Nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za treści umieszczone, przekazywane lub pobrane przez użytkownika lub osoby trzecie ani za
błędy, zniesławienia, oszczerstwa, pomówienia, przeoczenia, kłamstwa, nieprzyzwoite zachowania, pornografię lub
wulgaryzmy, które mogą się pojawić. Jako dostawca tych witryn jesteśmy tylko forum dyskusyjnym i nie ponosimy
odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia, zapewnienia lub treści nadesłane przez użytkowników witryny.
Wszelkie opinie, porady lub zalecenia wyrażone w witrynie są poglądami użytkowników udostępniających taką
treść, a nie poglądami Cricket. Nie popieramy żadnych treści ani opinii, zaleceń czy porad opublikowanych w
witrynie. Zamiarem firmy Cricket nie jest zniechęcanie użytkowników do przyjmowania kontrowersyjnego
stanowiska i wyrażania własnych poglądów, które mogą być niepopularne. Jednak firma zastrzega sobie prawo do
podjęcia takich działań, jakie uzna za stosowne w przypadku, gdy witryna zostanie wykorzystana do
rozpowszechniania oświadczeń szkodliwych lub podburzających.
13. MATERIAŁY DOSTARCZANE DO CRICKET
Użytkownik zgadza się nie składać propozycji, nie publikować ani nadsyłać do firmy Cricket żadnych pomysłów,
koncepcji, kopii, ofert, wynalazków, metod lub sposobów tworzenia nowej lub proponowanej usługi bądź produktów
(zwanych dalej łącznie „nadesłanym materiałem”) za pośrednictwem witryny. W takim przypadku użytkownik
udziela firmie Cricket wieczystej, nieodwołalnej, nieograniczonej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji obowiązującej
na całym świecie, na korzystanie z takich nadesłanych materiałów w dowolny sposób, bez wynagrodzenia ani
wskazania autorstwa użytkownika. Użytkownik może również według własnego uznania przyznać firmie Cricket
prawo do korzystania że swojej własnej nazwy w związku z nadesłanymi materiałami i innymi informacjami, jak
również w związku z wszelkimi materiałami reklamowymi, marketingowymi i promocyjnymi odnoszącymi się do
takich materiałów i informacji. Wykorzystanie nadesłanego materiału nie wymaga zezwolenia ani opłaty na rzecz
użytkownika ani żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej. Użytkownik uznaje, że firma Cricket nie ma wyraźnego
ani dorozumianego obowiązku zachowania poufności, , w odniesieniu do nadesłanych materiałów. Użytkownik
zgadza się nie będzie zgłaszać wobec Cricket roszczeń dotyczących domniemanego lub rzeczywistego naruszenia
lub sprzeniewierzenia prawa własności do nadesłanego materiału i że nadsyłając jakiekolwiek materiały do Cricket,
w tym materiały opublikowane na forum lub w obszarze interaktywnym w witrynach, nieodwołalnie zrzeka się
wszelkich „osobistych praw autorskich” do takich materiałów. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że sprawuje nadzór
lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do nadesłanego materiału, które zamieścił i że nadesłany materiał jest
prawdziwy oraz że wykorzystanie tego materiału nie narusza niniejszego Regulaminu i nie przyniesie szkody żadnej
osobie fizycznej ani prawnej.
14. DOPUSZCZALNE KORZYSTANIE
Użytkownik zgadza się na korzystanie z witryny oraz treści (opublikowanej przez nas lub przez inne osoby) oraz
oprogramowania dostarczonego wraz z witryną w sposób zgodny z obowiązującym przepisami prawnymi i
administracyjnymi. Dodatkowo użytkownik nie podejmie żadnego z następujących działań związanych z witryną,
oprogramowaniem lub treściami i nie będzie korzystać z witryny lub powiązanego oprogramowania do wysyłania
do serwera, publikowania, wysyłania pocztą elektroniczną, rozpowszechniania, przekazywania, łączenia,

nagabywania lub w inny sposób zabiegania o udostępnienie jakiejkolwiek treści lub korzystania z witryny w
jakikolwiek sposób, który:

1. jest niezgodny z prawem, szkodliwy dla nieletnich, zawierający groźby, molestujący,
zniesławiający, wulgarny,
brutalny, obsceniczny, pornograficzny, nieprzyzwoity,
oszczerczy, narusza prywatność innych osób, a także obraźliwy na tle rasowym lub
etnicznym bądź w inny sposób, nienawistny lub znieważający;
2. narusza cudze patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, inne
prawa własności intelektualnej bądź inne uprawnienia;
3. usuwa jakiekolwiek informacje o prawach własności lub etykiety z treści;
4. popiera lub namawia do przemocy, działań przestępczych bądź naruszenia przepisów prawa
lokalnego, krajowego, stanowego albo międzynarodowego lub uprawnień stron trzecich;
5. popiera lub namawia do przemocy, działań przestępczych bądź naruszenia przepisów prawa
lokalnego, krajowego, stanowego albo międzynarodowego lub uprawnień stron trzecich;
6. oszukuje w jakikolwiek sposób, np. oferuje nieuczciwy zakup towarów lub podaje się za
inną osobę fizyczną lub prawną albo błędnie przedstawia powiązanie z inną osobą fizyczną
lub prawną;
7. szczególnie reklamuje broń palną i amunicję, tytoń, alkohol, nielegalne substancje lub
inne towary z przemytu;
8. tworzy niechciane lub nielegalne reklamy, wiadomości-śmieci lub masowe wiadomości e-mail
(SPAM), łańcuszki lub inne niezamówione informacje handlowe bądź niekomercyjne
informacje;
9. przeszkadza innym użytkownikom korzystającym z witryn;
10. publikuje informacje nie na temat, niezgodne z opisem grupy, forum lub strony internetowej;
11. zawiera wirusy, robaki, bomby czasowe, uszkodzone pliki, konie trojańskie lub inne kody
komputerowe, pliki lub programy, które zostały stworzone lub są przeznaczone do
zakłócania, uszkadzania, przeciążenia, pogorszenia lub ograniczenia funkcjonowania
oprogramowania, sprzętu komputerowego, sieciowego, serwera, systemów lub urządzeń
łączności;
12. zawiera prośby o darowiznę, petycje do podpisania, łańcuszki lub listy związane z
piramidą finansową;
13. zakłóca, przeszkadza lub blokuje innym użytkownikom korzystanie z witryn lub innych
powiązanych stron internetowych, materiałów, treści, produktów lub usług;
14. wykorzystuje roboty, pająki lub inne narzędzia do programistyczne lub automatyczne, w
tym między innymi urządzenia do automatycznego wybierania numerów telefonicznych
lub urządzenia do obsługi zautomatyzowanych zapytań, w celu uzyskania informacji z
witryny lub monitorowania i kopiowania w inny sposób jakiejkolwiek części witryny,
produktów lub usług;
15. tworzy fałszywą tożsamość w celu wprowadzenia innych w błąd;
16. przygotowuje, kompiluje, wykorzystuje, pobiera lub w inny sposób kopiuje wszelkie
informacje na temat użytkownika lub wykorzystywania dowolnej części informacji lub

przekazuje, dostarcza lub w inny sposób rozpowszechnia (za opłatą lub bez) takie
informacje osobom trzecim;
17. wykorzystuje nazwę dowolnej domeny Cricket jako pseudonimowy adres zwrotny;
18. zawiera ofertę sprzedaży niezamawianych towarów lub usług bądź niezamówione
materiały reklamowe i promocyjne, z wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych do tego
celu (np. tablica ogłoszeń);
19. zapewnia wsparcie materialne lub środki (albo ukrywa lub tuszuje charakter, lokalizację,
źródło lub własność wsparcia finansowego bądź środków) dla organizacji, którą rząd USA
uznał za zagraniczną organizację terrorystyczną zgodnie z punktem 219 ustawy o imigracji i
obywatelstwie (Immigration and Nationality Act);
20. usiłuje wyłączyć, ominąć, zmodyfikować, udaremnić lub w inny sposób obejść zarządzanie
prawami autorskimi do treści cyfrowych lub inne narzędzia związane z bezpieczeństwem,
zawarte w oprogramowaniu lub treści lub witrynach;
21. powiela, kopiuje, sprzedaje, handluje, odsprzedaje lub wykorzystuje do celów
komercyjnych, części witryn lub treści, korzystanie z witryn lub dostęp do nich;
22. publikuje, publicznie pokazuje lub wyświetla bądź rozpowszechnia stronom trzecim
treści, w tym reprodukcje, w sieci komputerowej, albo emituje lub przedstawia w
publicznych środkach przekazu;
23. systematycznie gromadzi i wykorzystuje treści, w tym eksploracje danych lub podobne
metody gromadzenia i pozyskiwania;
24. wykorzystuje witryny lub treści do tworzenia dzieł pochodnych;
25. wykorzystuje, tworzy lub używa technik kadrowania, aby załączyć fragmenty witryny (w tym
zdjęcia znalezione w witrynach, dowolny tekst lub układ/projekt graficzny dowolnej strony lub
formularza umieszczonego na stronie);
26. modyfikuje, tłumaczy, dekompiluje, demontuje, wykorzystuje inżynierię odwrotną lub w
inny sposób próbuje uzyskać kod źródłowy dla systemów komputerowych i innej
technologii, z której korzysta witryna. Dla celów niniejszego Regulaminu, „inżynieria
odwrotna” obejmuje badania lub analizy witryny celem pozyskania kodu źródłowego,
struktury, organizacji, budowy wewnętrznej, algorytmów szyfrowania lub urządzeń
technologii bazowej naszej witryny.
Jeśli użytkownik nie korzysta z obszaru witryny, który wymaga lub zachęca do anonimowości, zachęcamy do
używania swojego prawdziwego imienia i nazwiska.
15. ZABEZPIECZENIE WITRYNY
Naruszanie zabezpieczeń witryny jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i
karnej. Cricket może badać przypadki związane z takimi naruszeniami i może zaangażować lub będzie
współpracować z organami ścigania, jeśli zachodzi podejrzenie takiego naruszenia. Przykłady naruszenia
zabezpieczeń obejmują między innymi nieuprawniony dostęp do lub korzystanie z danych lub systemów, w tym
wszelkie próby badania, przeglądania lub testowania podatności witryny na naruszenia zabezpieczeń i środków
uwierzytelniania, nieuprawnione monitorowanie danych lub ruchu, zakłócanie dostarczania usług użytkownikowi,
hostowi lub sieci, w tym między innymi wysyłanie niezamówionych masowych listów e-mail lub wiadomości, innych
technik masowej wysyłki, celowych prób przeciążania systemu, podrabiania nagłówków pakietów TCP-IP,

nagłówków wiadomości e-mail lub ich części, z wyjątkiem uprawnionego korzystania z pseudonimów lub
anonimowego odsyłania dalej wiadomości, oraz korzystanie z ręcznych lub elektronicznych środków w celu
uniknięcia ograniczeń w korzystaniu z witryny.
16. OGRANICZENIA GEOGRAFICZNE
O ile w witrynie wyraźnie nie zaznaczono inaczej , firma Cricket dostarcza tę witrynę wyłącznie do użytku przez osoby
znajdujące się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Niektóre podmioty stowarzyszone z firmą Cricket zapewniają
jedynie pewne regulowane usługi telekomunikacyjne i inne na niektórych obszarach Stanów Zjednoczonych. Firma
Cricket nie twierdzi, że wszystkie produkty, usługi i materiały opisane w witrynie są właściwe lub dostępne poza
Stanami Zjednoczonymi lub na wszystkich terytoriach należących do Stanów Zjednoczonych. Osoby, które uzyskują
dostęp do naszej witryny z innych obszarów geograficznych, czynią tak z własnej inicjatywy i odpowiadają za
postępowanie zgodne z lokalnymi przepisami. Niektóre firmy powiązane z Cricket świadczą usług i obsługują strony
internetowe w wielu innych krajach na całym świecie, a do niektórych z tych witryn mogą prowadzić łącza z naszej
witryny. Wszelkie tego typu zagraniczne witryny internetowe są regulowane przez ich własne regulaminy korzystania i
zasady prywatności, a nie przez niniejszy Regulamin.
17. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA I PRZECHOWYWANIA
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Cricket może określać ogólne zasady i ograniczenia dotyczące
korzystania z witryny, w tym między innymi dotyczące maksymalnej liczby dni przez jaką wiadomości e-mail,
wiadomości zamieszczane na tablicach lub inne nadesłane treści mogą być przechowywane w witrynie, dotyczące
maksymalnej liczby wiadomości e-mail, jaka może być wysyłana i odbierana przez konta w witrynie, dotyczące
maksymalnej wielkości wiadomości e-mail, które mogą być wysyłane i odbierane przez konta w witrynie, dotyczące
maksymalnej ilość miejsca na dysku, jaka zostanie przydzielone na serwerach Cricket dla użytkownika oraz
dotyczące maksymalnej krotności i maksymalnego czasu, przez jaki użytkownik może uzyskiwać dostęp do witryny
w danym okresie. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę użytkownika na przechowywanie przez Cricket
komunikacji elektronicznej na serwerach firmy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Cricket nie ponosi
odpowiedzialności za usuwanie lub nieprzechowywanie wiadomości i innych informacji lub treści prowadzonych bądź
przesyłanych przez witrynę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Cricket zastrzega sobie prawo do
zamknięcia kont, które są nieaktywne przez dłuższy czas. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma
Cricket zastrzega sobie prawo do zmieniania tych ogólnych metod postępowania i ograniczeń.
18. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI
UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE:

1. KORZYSTANIE Z NASZEJ WITRYNY, W TYM Z JEJ ZAWARTOŚCI LUB INFORMACJI W
NIEJ ZAWARTYCH, Z USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA Z NIĄ ZWIĄZANYCH, KTÓRE SĄ
ZAPEWNIANE UŻYTKOWNIKOWI, ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.
NASZA WITRYNA, W TYM JEJ ZAWARTOŚĆ, OPROGRAMOWANIE I INFORMACJE
ZAWARTE W WITRYNACH ORAZ USŁUGI Z NIĄ ZWIĄZANE SĄ DOSTARCZANE I
UDOSTĘPNIANE W FORMIE, W JAKIEJ SĄ. FIRMA CRICKET I POSIADACZE JEJ
WSPÓLNEJ MARKI, DOSTAWCY, LICENCJODAWCY ORAZ INNE STRONY POWIĄZANE
I CZŁONKOWIE ICH ZARZĄDÓW, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE ORAZ PRACOWNICY
WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE I I RĘKOJMIE, W TYM MIĘDZY
INNYMI RĘKOJMIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI, PRAWDZIWOŚCI DANYCH I NIENARUSZANIA CUDZYCH
PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. PONIEWAŻ NIEKTÓRE OBSZARY PRAWNE
MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIA PEWNYCH GWARANCJI LUB RĘKOJMI,
NIEKTÓRE Z TYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ POSZCZEGÓLNYCH

UŻYTKOWNIKÓW.
2. FIRMA CRICKET I JEJ POSIADACZE WSPÓLNEJ MARKI, DOSTAWCY,
LICENCJODAWCY ORAZ INNE STRONY POWIĄZANE I CZŁONKÓW ZARZĄDÓW,
AGENCI, PRZEDSTAWICIELE ORAZ PRACOWNICY NIE GWARANTUJĄ, ŻE: (i)
NASZA WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (ii) MATERIAŁY,
OPROGRAMOWANIE LUB ZAWARTOŚĆ DOSTĘPNE DO POBRANIA Z WITRYNY SĄ
WOLNE OD INFEKCJI LUB WIRUSÓW, ROBAKÓW, KONI TROJAŃSKICH BĄDŹ
INNYCH KODÓW, KTÓRE WYKAZUJĄ WŁAŚCIWOŚCI SZKODLIWE LUB NISZCZĄCE;
(iii) NASZA WITRYNA BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, W PORĘ, BEZPIECZNIE (W
TYM BĘDZIE WOLNA OD NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU), ZAPEWNI CIĄGŁE
PRZECHOWYWANIE LUB DOSTĘP BĄDŹ BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW; (iv) WYNIKI,
JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ Z KORZYSTANIA Z NASZEJ WITRYNY BĘDĄ PRAWDZIWE,
KOMPLETNE LUB GODNE ZAUFANIA; (v) JAKOŚĆ WSZYSTKICH PRODUKTÓW,
USŁUG, OPROGRAMOWANIA, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW
ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM
NASZEJ WITRYNY SPEŁNI OCZEKIWANIA; (vi) WSZELKIE BŁĘDY W NASZEJ
WITRYNIE LUB OPROGRAMOWANIU ZOSTANĄ USUNIĘTE.
3. UŻYTKOWNIK POBIERA, PRZESYŁA LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJE MATERIAŁY
ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ WITRYNY LUB OPROGRAMOWANIA NA WŁASNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO, A TAKŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO SYSTEMU
KOMPUTEROWEGO LUB DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ BĄDŹ UTRATĘ DANYCH NA
SKUTEK POBRANIA LUB PRZESŁANIA TAKICH MATERIAŁÓW LUB
WYKORZYSTANIA NASZEJ WITRYNY ALBO NASZEGO OPROGRAMOWANIA.
4. ŻADNE RADY ANI INFORMACJE USTNE BĄDŹ PISEMNE UZYSKANE OD FIRMY
CRICKET LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ WITRYNY NIE STANOWIĄ GWARANCJI.
NIE NALEŻY POLEGAĆ NA RADACH LUB INFORMACJACH OTRZYMANYCH ZA
POŚREDNICTWEM NASZEJ WITRYNY DLA DECYZJI OSOBISTYCH, BIZNESOWYCH,
MEDYCZNYCH, PRAWNYCH LUB FINANSOWYCH, A UŻYTKOWNIK POWINIEN
SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIM SPECJALISTĄ W CELU SPRAWDZENIA
SZCZEGÓŁOWYCH ZALECEŃ DOSTOSOWANYCH DO SWOJEJ SYTUACJI.
19. EGZEKWOWANIE
Firma Cricket zastrzega sobie prawo, ale nie przyjmuje na siebie obowiązku ścisłego egzekwowania niniejszego
Regulaminu, w tym między innymi poprzez wydawanie ostrzeżeń, zawieszanie lub wypowiedzenie dostępu do
witryny lub usług, usuwanie, przeglądanie, edytowanie treści lub poprzez zaangażowanie się w samopomoc i
aktywne prowadzenie dochodzeń oraz składanie pozwów w sądach lub na innym odpowiednim forum.
Celem przestrzegania prawa firma Cricket może uzyskać dostęp, wykorzystywać i ujawniać informacje o
transakcjach oraz wszelkie treści dostarczone przez użytkownika (np. wezwania sądowe) lub w oparciu o rozsądną
ocenę firmy Cricket, że ich ujawnienie jest konieczne w celu wyegzekwowania bądź stosowania naszych umów (w
tym niniejszego Regulaminu), aby zainicjować, świadczyć, fakturować i pobierać należności na usługi, w celu
ochrony naszych praw lub własności, bądź w celu ochrony użytkowników usług Cricket, witryny i innych osób lub

podmiotów przed nieuczciwym, agresywnym lub bezprawnym korzystaniem z witryny bądź jakichkolwiek takich
usług. POŚREDNIE, USIŁOWANE LUB RZECZYWISTE NARUSZENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU BĄDŹ
INNYCH POWIĄZANYCH ZASAD PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE W JEGO IMIENIU UZNAJE SIĘ
ZA NARUSZENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
20. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA CRICKET, JEJ PRACOWNICY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRZEDSTAWICIELE,
DOSTAWCY USŁUG I ZAOPATRZENIA, LICENCJODAWCY I AGENCI NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY
BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, POŚREDNIE, UBOCZNE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB NASTĘPCZE, BĄDŹ ZA
INNE SZKODY, DOWOLNEGO RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA,
UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, ZARÓWNO W WYNIKU DZIAŁANIA W RAMACH KONTRAKTU,
NARUSZENIA PRAWA (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZANIEDBANIA), JAK I W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH
LUB ZWIĄZANYCH Z: (i) KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYN LUB TREŚCI,
MATERIAŁÓW, OPROGRAMOWANIA, INFORMACJI LUB TRANSAKCJI ZAPEWNIANYCH W WITRYNIE LUB ZA
JEJ POŚREDNICTWEM; (ii) WSZELKIMI ROSZCZENIAMI ZWIĄZANYMI Z BŁĘDAMI, ZANIECHANIEM LUB
INNYMI NIEŚCISŁOŚCIAMI W INNYCH WITRYNACH LUB TREŚCI, MATERIAŁACH, OPROGRAMOWANIU,
INFORMACJACH, PRODUKTACH LUB USŁUGACH DOSTĘPNYCH W WITRYNACH LUB ZA ICH
POŚREDNICTWEM; (iii) KOSZTAMI NABYCIA TOWARÓW I USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z PRODUKTÓW,
DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG NABYTYCH LUB OTRZYMANYCH BĄDŹ WIADOMOŚCI OTRZYMANYCH
LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ WITRYNY BĄDŹ Z NIEJ; (iv)
NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM LUB ZMIANĄ TRANSMISJI ALBO DANYCH; (y) OŚWIADCZENIAMI LUB
POSTĘPOWANIEM OSÓB TRZECICH W NASZEJ WITRYNIE; (vi) OPÓŹNIENIEM LUB NIEWYWIĄZANIEM SIĘ,
WYNIKAJĄCYM Z DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ŻE ZDARZEŃ LOSOWYCH, KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH, AWARII KOMUNIKACJI, DZIAŁAŃ WŁADZ PAŃSTWOWYCH, WOJEN, STRAJKÓW, SPORÓW
PRACOWNICZYCH, ZAMIESZEK, BRAKU ŚRODKÓW DO PRACY, WANDALIZMEM, TERRORYZMEM,
NIEWYKONANIEM UMOWY PRZEZ STRONY TRZECIE LUB Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY NIEBĘDĄCEJ
POD ICH UZASADNIONĄ KONTROLĄ; (vii) WSZELKICH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z NASZĄ WITRYNĄ,
NAWET JEŚLI AIO LUB JEJ UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O TAKICH
SZKODACH. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z WITRYNY LUB USŁUG Z NIĄ ZWIĄZANYCH UŻYTKOWNIK
MOŻE SKORZYSTAĆ Z JEDYNEGO ŚRODKA ZARADCZEGO JAKIM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z
WITRYNY LUB Z TYCH USŁUG.
PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, RĘKOJMI LUB NA
WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE PEWNYCH SZKÓD, PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, ZATEM
NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE DOTYCZYĆ POSZCZEGÓLNYCH
UŻYTKOWNIKÓW. JEŚLI DOWOLNA CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ LUB NIEWYKONALNĄ Z DOWOLNEGO POWODU, ŁĄCZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY CRICKET W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH TYTUŁEM ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE W
PRZECIWNYM RAZIE BYŁYBY OGRANICZONE, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ STU DOLARÓW (100 DOLARÓW).
21. ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODĄ
Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Cricket oraz jej treści i usługodawców, licencjodawców i
dostawców oraz każdą z ich spółek zależnych, stowarzyszonych, członków zarządu, agentów i pracowników przed
wszelkimi stratami, wydatkami, odszkodowaniami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników,
roszczeniami osób trzecich powstałymi lub wynikłymi z przekazywanych przez użytkownika materiałów lub innych
treści dostarczanych, publikowanych bądź ładowanych albo przesyłanych za pośrednictwem naszej witryny,
korzystania, dostępu do naszej witryny, naruszenia niniejszego Regulaminu lub przepisów lub praw innych osób
przez użytkownika. Niniejsze zobowiązania pozostają w mocy po wygaśnięciu relacji użytkownika z firmą Cricket lub
zaprzestania korzystania przez niego z naszej witryny. Firma Cricket zastrzega sobie prawo do przejęcia obrony i
kontroli wszelkich kwestii objętych przez użytkownika zwolnieniem z odpowiedzialności i w takim przypadku
użytkownik będzie współpracować z Cricket w celu zapewnienia wszelkiej dostępnej obrony.
22. WYPOWIEDZENIE/ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY
Użytkownik zgadza się, że firma Cricket może natychmiast i bez uprzedzenia wypowiedzieć lub zawiesić konto,
wszystkie związane z nim adresy e-mail oraz dostęp do całości lub części witryny lub może zmienić hasło
użytkownika bez powiadomienia. Przyczyna takiego wypowiedzenia, zawieszenia lub zmiany obejmuje między

innymi: (a) naruszenia lub pogwałcenia niniejszego Regulaminu bądź innych zawartych w nim umów i wytycznych,
(b) wnioski organów ścigania lub innych urzędów państwowych, (c) żądanie użytkownika (likwidacja konta na
własne życzenie), (d) zaprzestanie działania lub znacząca modyfikacja materiałów witryny (lub jej części),
(e) nieoczekiwane kwestie lub problemy techniczne czy związane z bezpieczeństwem, (f) dłuższe okresy braku
aktywności lub (g) zaangażowanie użytkownika w oszukańczą lub nielegalną działalność. Zamknięcie konta
obejmuje (lub, jeśli firma Cricket wybierze zawieszenia konta, może obejmować, jeden lub więcej z poniższych
elementów): (a) usunięcie dostępu do wszystkich ofert w witrynie, (b) usunięcie hasła użytkownika i wszystkich
pokrewnych informacji, plików oraz innych treści związanych z kontem lub na koncie (lub ich części) (c) zakaz
dalszego korzystania z witryn. użytkownik zgadza się, że wszystkie zamknięcia lub zawieszenia konta z winy
użytkownika wykonywane jest według własnego uznania firmy Cricket i że Cricket nie ponosi odpowiedzialności
wobec użytkownika lub osób trzecich za zamknięcie lub zawieszenie konta, utratę przechowywanych treści,
wszystkich powiązanych adresów e-mail lub zakaz dostępu do witryn. Ponadto firma Cricket zastrzega sobie,
według własnego uznania, prawo do natychmiastowego zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika, wszystkich
związanych z nim adresów e-mail oraz nałożyć zakaz dostępu do witryn, w każdej chwili z dowolnej przyczyny i bez
powiadamiania użytkownika.
23. POSTANOWIENIA RÓŻNE
Niewyegzekwowanie przez firmę Cricket dowolnego uprawnienia lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie
stanowi odstąpienia od takiego prawa bądź postanowienia. Jeśli z dowolnej przyczyny postanowienie niniejszego
Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie
zostaje usunięte z Regulaminu i nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejszy
Regulamin jest interpretowany i podlega wykładni zgodnie z uregulowaniami prawa stanu Teksas, dotyczącymi
umów zawartych lub wykonywanych w stanie Teksas. Użytkownik zgadza się, że wszelkie działania prawne lub
postępowania sporne pomiędzy firmą Cricket i użytkownikiem w dowolnym celu dotyczącym niniejszego
Regulaminu lub obowiązków stron z niego wynikających mogą być wniesione wyłącznie do sądu federalnego lub
stanowego właściwej jurysdykcji, z siedzibą w stanie Teksas. Przebieg postępowania lub działania z tytułu zawartej
umowy między stronami ani praktyki handlowe nie mają na celu modyfikowania postanowień niniejszej Umowy.
Firma Cricket może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną osobę w
dowolnym czasie i bez powiadomienia. Prawa i obowiązki użytkownika wynikające z niniejszego Regulaminu nie
mogą być przenoszone przez użytkownika bez pisemnej zgody firmy Cricket. Niniejszy Regulamin nie zapewnia
żadnej stronie trzeciej środków zaradczych, prawa do zgłaszania roszczeń lub zwrotu kosztów. użytkownik musi
złożyć roszczenia lub pozew związany z naszą witryną w ciągu roku od powstania ich przyczyn.
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