
Upoważnienie do używania logo firmy DEA System oraz wszystkich
materiałów fotograficznych i reklamowych związanych z marką. 

DEA System S.p.A., 
headquarter located in Via della Tecnica n.6, 
Piovene Rocchette (VI) – Italy,  P.IVA IT02946290240

upoważnia do

używania logo, zdjęć oraz materiałów reklamowych związanych z marką DEA System 

VAT 

imię i nazwisko osoby  
do kontaktu

do firmy

data urodzin

numer dokumentu tożsamości 

w celach promocyjnych. 

❎ To upoważnienie nie pozwala na używanie logo firmy DEA System i / lub zdjęć produktów w   
 kontekście, który niszczy lub może zaszkodzić wizerunkowi firmy i marce. 

❎ Jakiekolwiek użycie do celów innych niż cele promocyjne jest zabronione. 

DEA System musi być w odpowiednim czasie poinformowana przez firmę o wszelkich zmianach, które 
zostaną zastosowane w wizualnym materiale DEA System, przed udostępnieniem tego materiału 
publicznie.

DEA System może poprosić o natychmiastowe usunięcie własnego materiału wizualnego, jeśli jest 
używany nieprawidłowo. 

Każdy materiał musi zostać zatwierdzony przez DEA System przed wydrukowaniem lub 
upublicznieniem.
 
Zezwolenie to jest związane ze stosunkami handlowymi między dwoma firmami.

DEA System zastrzega sobie prawo do cofnięcia tej autoryzacji w dowolnym momencie bez potrzeby 
dalszych wyjaśnień.

continue ▶
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move as you like
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Zawsze chętnie pomagamy naszym klientom promować jakość naszej 
marki i jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufanie, jakim nas obdarzają na 
co dzień.

Jednak aby zachować kontrolę nad naszym publicznym wizerunkiem, nie możemy:

⛔ udostępniać kodu źródłowego naszej witryny

⛔ dodawać linki do witryn osób trzecich na naszej stronie

⛔ zezwalać na używanie terminów “deasystem” lub “dea” w Twojej domenie

⛔ dodać innych kontaktów w obszarze “Sieć” naszej witryny. Jest to sekcja   
 poświęcona wyłącznie dla naszych bezpośrednich oddziałów

⛔ pozwolić na używanie nazwy DEA w nazwie firmy, DEA jest zarejestrowanym   
 znakiem towarowym.
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