
polityka prywatności 
 

Poniższe informacje dotyczą strony internetowej www.nbbsberlin.de i jej 
podstron, a także następujących profili w mediach społecznościowych: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/nbpartner.de 

Dostawca treści: 

NB Business Solutions GmbH Kurfürstendamm 226 

10719 Berlin 

 

Kontakt 

 

Telefon: +49 30 889 127 52 

Fax: +49 30 889 127 53 

E-Mail: sekretariat@nbpartner.de 

 

Reprezentowana przez:  

Prezesa zarządu Wojciecha Brzostowskiego 

Zarejestrowana w: 
Sąd Rejonowy Charlottenburg (Berlin) pod numerem HRB 172849 B 

 

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a niem. ustawy o podatku 
VAT: DE815603021 

 



Osoba odpowiedzialna za treści dziennikarsko-redakcyjne 

w rozumieniu § 55 ust. 2 niem. Umowy państwowej w sprawie stacji 
radiowych (RStV) 

 

Wojciech Brzostowski (adres jak wyżej) 

 

Nawiązanie współpracy z klientami: 

 

Informacje dostępne na tej stronie oraz w wymienionych powyżej 
mediach społecznościowych nie stanowią jednoznacznego doradztwa. 
Właściwa współpraca zostaje zawarta wyłączenie indywidualnie z 
klientami. Ponadto w celu ustalenia zakresu usług oraz wynagrodzenia 
zawieramy z naszymi klientami umowy, które są uzgadniane 
indywidualnie. 

 

 

 

 

INFORMACJE PRAWNE / WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

Odpowiedzialność za treści 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 niem. ustawy o mediach elektronicznych jako 
dostawca treści jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na stronie 
www.nbbsberlin.de oraz jej podstronach, jak również na podanych 
powyżej profilach w mediach społecznościowych (dalej zwanych „nasza 



oferta online”) zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Treści naszej 
oferty online zostały przygotowane 

z największą starannością. Za dokładność, kompletność i aktualność 
treści nie możemy brać odpowiedzialności. Indywidualne wkłady nie 
mogą 

w poszczególnych przypadkach zastępować doradztwa indywidualnego. 

 

Odpowiedzialność za linki 

 

Nasza oferta online zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych 
podmiotów trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Z tego względu 
nie odpowiadamy za treści nienależące do nas. Za treści 
podlinkowanych stron odpowiada zawsze dany usługodawca lub 
administrator stron. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem 
ewentualnych naruszeń prawa 

 

w momencie tworzenia linków. W momencie podlinkowywania nie 
wykryto treści niezgodnych z prawem. Permanentna kontrola treści 
podlinkowanych stron, bez konkretnych powodów w aspekcie 
naruszenia prawa, nie jest jednak konieczna. W przypadku stwierdzenia 
naruszenia prawa natychmiast usuniemy tego rodzaju link. 

 

Prawo autorskie 

 

Treści i dzieła udostępnione w naszej ofercie online podlegają 
niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, 
dystrybucja oraz jakiekolwiek wykorzystywanie, wykraczające poza 
granice prawa autorskiego, wymaga pisemnej zgody danego autora lub 
twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych treści jest dozwolone wyłącznie do 



prywatnego, niekomercyjnego użytku. Jeśli treści w naszej ofercie online 
nie zostały stworzone przez nas, należy przestrzegać praw autorskich 
podmiotów trzecich. W szczególności treści podmiotów trzecich są jako 
takie oznaczone. Jeśli mimo tego, zauważą Państwo naruszenie praw 
autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku ujawnienia 
faktu naruszenia prawa treści takie zostaną przez nas niezwłocznie 
usunięte. 

 
Źródła wykorzystanych obrazów i grafik: 123rf.com 


