Regulamin

Wszystkie pliki, które możesz uzyskać za pośrednictwem naszego serwisu zostały
udostępnione wyłącznie w celach promocyjnych. W żaden sposób nie wspierają, ani nie są
związane z piractwem i są własnością odpowiednich wytwórni płytowych. Dostępne pliki nie
powinny być celem a jedynie środkiem, który pomoże Wam podjąć decyzję o zakupie
prezentowanej płyty. Proszę, okaż wsparcie i zakup oryginalny album.

Proszę:

1. NIE UDOSTĘPNIAJ innym piosenki (ani albumu) uzyskanej (ego) za pośrednictwem
naszego serwisu.

2. Ściągaj na własnej ryzyko, jako że my nie jesteśmy odpowiedzialni za Twoje czyny.

Zanim skopiujesz na nośnik danych jakikolwiek plik uzyskany za pośrednictwem naszego
serwisu zgadzasz się przestrzegać następujących warunków:

1. Jesteś w pełni świadom co kopiujesz na własne ryzyko.

2. Zobowiązujesz sie do poniesienia pełnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dane, które
będziesz kopiował.
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3. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przepisów popełnione
przez innych.

4. Jeśli nie zgadzasz się na wyżej wymienione warnuki, nie wolno Ci i nie masz prawa
korzystać z naszego serwisu.

Wszystko co zrobisz z wszelkimi plikami i informacjami udostępnionymi Tobie na
komputerze, czynisz na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Zrzekamy się
jakiejkolwiek odpowiedzialności głownie dlatego, iż nasz serwis jest darmowy.

Uwagi prawne

1. Zgodnie z polskim prawem sciągnięte pliki posiadające prawa autorskie można
przechowywać na dysku przez 24 godziny . Po upływnie tego czasu pliki powinny byś
skasowane z twardego dysku oraz / lub nośnika danych. Wykorzystywanie plików w celach
komercyjnych jest niezgodne z polskim prawem.

2. Osoba, która nabyła oryginalną płytę z muzyką w ramach obowiązującego tzw. dozwolonego
użytku osobistego, może sobie ją przerobic na mp3, wgrać do odtwarzacza mp3, zrobić kopię
zapasową płyty, jak również pożyczyć osobom bliskim pozostającym w stosunkach
towarzyskich (rodzina, przyjaciele).
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Jakiekolwiek próby złamania regulaminu, proszę kierować do administratora serwisu.

Jeśli jesteś artystą lub agentem i chciałbyś by Twoja muzyka została usunięta z naszej
strony, proszę napisz do nas na abuse@theblues-thatjazz.com i usuniemy ją jak
najszybciej
.
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