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Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może
dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta. W przypadku
Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec
Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie
zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego
właściwości. W chwili opublikowania Oferty, Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie jej opisu
(treści i zdjęć) w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych zarówno w Allegro,
jak i poza nim, w ramach współpracy Allegro.pl z podmiotami trzecimi. Użytkownik z chwilą
wprowadzenia do Oferty (publikacja w Allegro) treści stanowiących przedmiot ochrony prawa
autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), zezwala
Allegro.pl na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych
Treści w następującym zakresie:
a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu
oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych
bądź optycznych;
b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM)
w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez:
rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie
przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez
względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie
oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści
na stronach internetowych;
c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;
d. użyczania i wprowadzania do obrotu.
Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez Allegro.pl i korzystanie z
tych opracowań w zakresie, w którym Allegro.pl jest uprawnione do korzystania z Treści oraz na
udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej Allegro.pl zgodzie.
Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez Allegro.pl
oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Allegro.pl oraz podmiotów,
którym Allegro.pl udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści.
Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych
Regulaminem i wprowadzenia Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez

Allegro.pl zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni Allegro.pl
oraz podmioty, którym Allegro.pl udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej
odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Treści.

