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Regulamin strony Aromat-Vertex.pl, wer. 22.08.2016 

Definicje w ramach regulaminu 

1 / Właściciel – przedsiębiorca Aromat-Vertex Leszek Kędzia z siedzibą: ul. Klonowa 7A, 

Kobylniki k/Kościana, 64-000, NIP 6981162218. 

2 / Witryna – strona internetowa umieszczona pod domenami www.aromat-vertex.pl, 

www.aromat-vertex.com.pl, www.aromat-vertex.com. 

3 / Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny za pomocą komputera lub innego urządzenia 

umożliwiającego przeglądanie stron internetowych. 

4 / Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w 

urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron 

internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio 

wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. 

Postanowienia ogólne 

5 / Operatorem Witryny jest Właściciel. 

6 / Witryna jest dostępna pod domenami www.aromat-vertex.pl, www.aromat-vertex.com.pl, 

www.aromat-vertex.com, należącymi do Właściciela. 

7 / Witryna ma charakter informacyjny. 

8 / Informacje znajdujące się na Witrynie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 

rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. 

9 / Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz 

postanowień niniejszego regulaminu. 

Polityka ochrony prywatności 

10 / Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z póź. zm.) jest 

Właściciel. 

11 / Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Właściciela jedynie w przypadku 

korzystania z automatycznego formularza kontaktowego i wyłącznie w celach 

umożliwiających odpowiedź na zapytanie. 
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12 / Korzystając z formularza, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez Właściciela w celu dostarczenia informacji, których dotyczy zapytanie. 

13 / Dane Użytkownika oraz treści wypowiedzi zamieszczonych w obrębie Witryny mogą być 

udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących 

przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

14 / Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości 

zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez 

zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. 

Korzystanie z Witryny 

15 / Właściciel umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Witryny za pośrednictwem urządzeń 

umożliwiających korzystanie z sieci Internet (w szczególności komputera, telefonu, 

tabletu) poprzez stosowną aplikację lub przeglądarkę internetową.  

16 / Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych, w 

szczególności tych, których działanie mogłoby wyświetlać Witrynę nieprawidłowo i 

wprowadzać Użytkownika w błąd. 

17 / Właściciel oświadcza, że strona została dostosowana do wyświetlania na 

najpopularniejszych platformach i przeglądarkach internetowych. 

18 / Właściciel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wyświetlanie treści, układu lub 

elementów graficznych na przeglądarce, z której korzysta Użytkownik. 

19 / Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może: 

a / zapoznać się z informacjami dotyczącymi działalności Właściciela (branża, historia), 

b / uzyskać informacje kontaktowe do Właściciela, 

c / skontaktować się z Właścicielem za pośrednictwem zautomatyzowanego 

formularza kontaktowego. 

Prawa autorskie 

20 / Zawartość Witryny jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem autorskim. 

21 / Żadna część Witryny, w szczególności układ graficzny, pliki, dokumenty, tekst, nie może 

być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób 

(elektroniczny, mechaniczny), włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopią, 

duplikowaniem na nośniki zewnętrzne czy przy użyciu innych technik, bez pisemnej zgody 

Właściciela. 
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22 / Prawa do wszystkich materiałów w ramach Witryny są zastrzeżone na rzecz Właściciela 

lub innych uprawnionych firm i osób. 

23 / Nazwy handlowe oraz nazwy towarów i firm w ramach Witryny mogą być zastrzeżonymi 

znakami towarowymi lub nazwami odpowiednich właścicieli. 

24 / Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika może skutkować 

odpowiedzialnością prawną określoną w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego 

lub przepisach prawa prasowego. 

Polityka Cookies 

25 / Cookies są używane w ramach Witryny w celu dostosowania zawartości do preferencji 

Użytkownika oraz w celu zbierania anonimowych danych statystycznych, pomagających w 

dostosowaniu formy i treści Witryny do specyficznego ich wykorzystania przez 

Użytkownika. 

26 / Cookies wykorzystywane w ramach Witryny nie pozwalają na samodzielną jednoznaczną 

identyfikację personalną Użytkownika. 

27 / Dostęp do Cookies i danych zbieranych dzięki ich wykorzystaniu jest zabezpieczony w celu 

uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieuprawnionym. 

28 / Korzystając z Witryny Użytkownik przyjmuje do wiadomości wykorzystywanie Cookies. 

29 / Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie Cookies, ma możliwość 

zablokowania ich przetwarzania we właściwych ustawieniach aplikacji lub przeglądarki 

internetowej lub rezygnacji z korzystania z Witryny. 

30 / Ograniczenie stosowania Cookies przez przeglądarkę może spowodować niewłaściwe 

funkcjonowanie Witryny. 

Postanowienia końcowe 

31 / Użytkownik może zgłaszać uwagi do funkcjonowania Witryny za pośrednictwem adresu e-

mail kontakt@aromat-vertex.pl. 

32 / Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie lub bezpośrednie wyrządzone 

Użytkownikowi lub osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, 

chyba, że szkody te powstały na skutek umyślnej winy Właściciela. 

33 / Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 

Aktualny Regulamin będzie dostępny dla Użytkownika za pośrednictwem Witryny. 


