REGULAMIN STRONY KAWA DLA BIZNESU – www.kawadlabiznesu.pl
§1
1. Właścicielem strony www.kawadlabiznesu.pl [strona internetowa] jest Lyreco Polska S.A., z
siedzibą w Sokołowie (05-806 Komorów) przy ul. Sokołowskiej 33, NIP: 521-27-11-056
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000028811, o kapitale zakładowym w wysokości

28.300.000,- PLN.
2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
3. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.
4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres email,
adres IP.

§2
Postanowienia ogólne
1. Operatorem strony internetowej www.kawadlabiznesu.pl jest właściciel.
2. Przeznaczenie strony: informacja o ofercie produktowej właściciela, informacja o usługach
świadczonych przez właściciela.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz
celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz
praw właściciela.
4. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik narusza ust.3 Regulaminu, właściciel ma prawo
podjąć wszelkie działania prowadzące do przywrócenia stanu zgodnego z prawem i
Regulaminem, a w tym do dochodzenia wyrządzonej przez użytkownika szkody w rozumieniu
szkody rzeczywistej oraz utraconych korzyści.

§3
Odpowiedzialność za treść
1. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane, jednakże
właściciel nie udziela gwarancji na prawidłowość, aktualność, kompletność i dostępność
strony.

2. Właściciel udziela wiążących informacji i wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji
indywidualnej.
3. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na
których treść, właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi
adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
4. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,
korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się
użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu
informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych.

§4
Wskazówki techniczne
1. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą
powodować różnice w wyświetlaniu treści.

§5
Prawa autorskie
1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest prawem autorskim.
Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz
właściciela.
2. Żadna część strony nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub
w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem,
fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych
systemów i środków, bez zgody właściciela.
3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną
określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§6
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Lyreco Polska S.A.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie
danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach
niniejszego regulaminu.
3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:

a. w celu realizacji przepisów prawa,
b. w celu realizacji umowy,
c. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Właściciela strony.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie
3 punkt a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu
działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt b)
umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych
albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy wyrażona za pośrednictwem strony
internetowej.
5. Dane osobowe zgromadzone przez Właściciela strony mogą być także udostępnione:
a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,
b. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz wprowadzonych przez nich danych
osobowych może dotyczyć:
a. adresów e-mail,
b. imion i nazwisk,
c. firm,
d. numerów NIP,
e. adresów firm.
7. Właściciel zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem
przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Użytkownikom przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania
uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji
elektronicznej z administratorem danych,
b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich
usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
c. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się
one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9. W celu realizacji punktów b) i c) ust. 8 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli
Lyreco Polska S.A.

§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie 1.03.2017 roku
2. Właściciel ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty
umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

