NOTA PRAWNA ZdroweDodatki.pl
Niniejszy dokument określa ogólne warunki korzystania ze stron serwisu ZdroweDodatki.pl w
rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
Usługodawca:
PlayCorner Marketing Consulting, z siedzibą: ul. Sarmacka 10D/21 02-972 Warszawa, NIP:
888-266-33-90,
Kontakt:
e-mail: kontakt@zdrowedodatki.pl
Jakie usługi świadczy USŁUGODAWCA na swoich stronach:
Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.) tj. dostęp do baz danych i informacji
Usługodawcy o produktach spożywczych i ich składzie.
Wymagania techniczne:
1.

2.

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
§

hardware,

§

połączenie z siecią Internet,

§

przeglądarkę internetową,

Usługodawca zastrzega, że dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być
konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych
SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Zakaz dostarczania treści bezprawnych:
1.

Zakazane jest korzystanie ze strony ZdroweDodatki.pl w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2.

Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

3.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści
jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi
zastrzeżeniami.

Tryb postępowania reklamacyjnego
1.

Reklamacje dotyczące usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na
adres: Usługodawcy.

2.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego
przyczyną reklamacji.

3.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez
Usługodawcę.

Ochrona prywatności
1.

Usługodawca gwarantuje użytkownikom ZdroweDodatki.pl prawo wyboru w zakresie
udostępniania informacji, które ich dotyczą.

2.

Usługodawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych
użytkowników.

3.

Usługodawca umożliwia korzystanie ze swoich stron w sposób anonimowy.

4.

Usługodawca, oświadcza, iż gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia
końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Usługodawcy w tym: informacje
dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i
nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki
oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na
celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

5.

Dane użytkowników Usługodawca wykorzystuje się w następujących celach:
świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach
Usługodawcy i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych
pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.

6.

Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego
wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

a.

po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,

b.

w

postaci

zagregowanej

charakteryzującej

populację

użytkowników

ZdroweDodatki.pl aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.
Ochrona danych osobowych
1.

Usługodawca zastrzega, że w przypadku korzystania z formularza kontaktowego lub
newslettera, użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych
osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Usługodawcę zgodnie z
obowiązującym prawem.

2.

Administratorem

danych

osobowych

użytkowników

jest

Usługodawca

który

przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz
w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczna, , chyba, że nota prawna

umieszczona

bezpośrednio stanowi inaczej.
3.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz
wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których
dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie
oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o
świadczenie usług.

Ograniczenie odpowiedzialności
1.

Dane zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, dotyczący produktów
ogólnie dostępnych na rynku konsumenckim w Polsce. Twórca Serwisu jak i autorzy
treści w nim dostępnych dołożyli wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były
rzetelne. Zarówno autorzy jak i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za
ewentualne nieścisłości, różnice w składzie poszczególnych produktów w ramach
różnych partii towaru. Użytkownicy korzystający z danych winny przy zakupie produktu
zweryfikować informacje zawarte w Serwisie poprzez zapoznanie się z etykietą
zakupowanego lub spożywanego produktu.

2.

Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, aby
towaru nie kupować, bądź że występowanie określonych substancji ma ten skutek, że
towaru nie należy spożywać. Dane zawarte w Serwisie dotyczą towarów
dopuszczonych do obrotu na terenie Polski, tym samym spełniających normy określone
w odrębnych przepisach. Wskazanie występowania określonych substancji w ramach
prezentowanego składu towaru spożywczego ma na celu ułatwienie eliminacji z diety
produktów, w których występują substancje niepożądane z punktu widzenia
konkretnego konsumenta. Serwis nie zachęca, ani nie aprobuje podejmowania
samodzielnych decyzji co do żywienia Użytkownika lub jego najbliższych jedynie w
oparciu o kryteria zestawiania danych w bazach danych Usługodawcy.

3.

Zapoznając

się

z

treścią

Serwisu rozumiesz,

wyłącznie informacyjny i edukacyjny.

że

jego

cel

ma

charakter

