
Warunki handlowe obowiązujące przy korzystaniu z serwisu www.virk.dk/rut 

Niniejsze warunki handlowe obowiązują przy korzystaniu z serwisu www.virk.dk/rut, w przy tym 

zamawianiu pojedynczych wyciągów oraz przy subskrypcji.  

1.1. Serwis www.virk.dk/rut oznacza całość witryny www.virk.dk/rut, tzn. wszystkie strony, 

zarówno od strony użytkownika, jak i serwera, które można uznać za część 

witrynywww.virk.dk/rut.  

1.2. „RUT” oznacza Rejestr Usługodawców Zagranicznych. RUT został utworzony na mocy prawa, 

por. rozporządzenie nr 256 z 25 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

delegowaniu pracowników do pracy za granicą i in. ze zmianami wprowadzonymi w ustawie nr 611 

z dnia 12 czerwca 2013 r. 

1.3. Informacje z RUT uzyskać można wykonując w rejestrze pojedyncze zapytania, zamawiając 

pojedyncze wyciągi lub dokonując subskrypcji.  

2. Postanowienia ogólne 
2.1. Właścicielem i zarządcą serwisu www.virk.dk/rut jest Duński Urząd ds. Działalności 

Gospodarczej. 

2.2 Serwis www.virk.dk/rut udostępnia informacje o zagranicznych przedsiębiorstwach, które 

zgodnie z ww. ustawą wykonują tymczasowe usługi w Danii, zatrudniając przy tym pracowników 

bądź nie. 

2.3 Za zapewnienie sprzętu i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z serwisu 

www.virk.dk/rut odpowiedzialny jest użytkownik. 

3. Akceptacja niniejszych warunków handlowych 
3.1 Użytkownik korzystający z serwisu www.virk.dk/rut bezpośrednio akceptuje warunki handlowe 

dot. korzystania z serwisu www.virk.dk/rut. 

3.2. Przy zamawianiu wyciągu użytkownicy są zobowiązani do rejestracji adresu e-mail.   

4. Obowiązki użytkownika oraz zakończenie użytkowania 
4.1 Korzystający z serwisu www.virk.dk/rut użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania 

niniejszych warunków handlowych oraz aktualnie obowiązujących przepisów.  

4.2. Zabrania się używania danych z Rejestru Usługodawców Zagranicznych do celów handlowych 

i innych relacji handlowych. Rozumie się przez nie wszelkie formy sprzedaży, kontaktów w celach 

reklamowych oraz innych kontaktów niemających konkretnej podstawy w prawie, w przepisach 

wydanych na mocy prawa, lub w wyrażonej zgodzie.  

4.3. Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej ma prawo do wykluczania z serwisu 

www.virk.dk/rut użytkowników używających danych z tego serwisu w sposób sprzeczny z 

podanymi warunkami handlowymi i przepisami. 



4.4. W przypadku naruszenia niniejszych warunków handlowych Urząd ds. Działalności 

Gospodarczej ma prawo do zablokowania ze skutkiem natychmiastowym dostępu użytkownika do 

serwisu www.virk.dk/rut. Użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnymi 

przepisami duńskiego prawa. 

4.5. Jeżeli zachowanie użytkownika wskazuje na maszynowe lub rozległe systematyczne 

gromadzenie danych z serwisu www.virk.dk/rut (niezależnie od liczby wyszukiwań), Urząd ds. 

Działalności Gospodarczej zastrzega sobie prawo do odebrania użytkownikowi dostępu do serwisu.  

4.6. W przypadku zablokowania dostępu do serwisu na podstawie punktów 4.4 i 4.5, dostępu 

zasadniczo nie można uzyskać ponownie. Urząd ds. Działalności Gospodarczej przeprowadzi 

indywidualną ocenę możliwości odzyskania dostępu. 

4. Zmiana warunków handlowych 
5.1. Urząd ds. Działalności Gospodarczej może w każdej chwili zmienić obowiązujące warunki 

handlowe. Dalsze korzystanie z serwisu www.virk.dk/rut, po wprowadzeniu na niniejszej stronie 

zmian bieżących warunków handlowych, oznacza akceptację tych zmian. 

6. Wybór prawa właściwego i właściwość miejscowa sądu 
6.1. Wszelkie spory między stronami podlegają duńskiemu prawu i rozstrzygane będą przez Sąd 

Morski i Gospodarczy w Kopenhadze, jeśli spór wchodzi w zakres jurysdykcji tego sądu. Jako sąd 

właściwy ustala się sąd w Kopenhadze. 

 


