REGULAMIN
SERWISU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Administratorem serwisu WWW.popcoolsnack.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) jest spółka Healthy Food
Production S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040 Kobierzyce) przy ul. Ryżowej 1 wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000168027, NIP:
6912070789, kapitał zakładowy 20.000.000 zł (pokryty w całości).
Użytkownicy Serwisu mogą dodawać w Serwisie opinie na temat produktów Popcool Snack.
Dodanie opinii w Serwisie równoznaczne jest z akceptacją przez Użytkownika zapisów niniejszego
regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”).
Wszystkie opinie dodawane przez Użytkowników Serwisu na stronie WWW.popcoolsnack.pl są przed
opublikowaniem wysyłane do moderatora Serwisu. Moderator Serwisu, po zapoznaniu się z treścią
opinii, publikuje opinię na stronie Serwisu.
Moderator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji, redagowania jak również odmowy
publikacji opinii dodanej przez Użytkownika Serwisu, szczególnie jeśli opinia zawiera teksty obraźliwe,
wulgarne, naruszające obowiązujące prawo lub dobre obyczaje, zniesławiające lub krzywdzące osoby
lub instytucje, treści które mogą być odebrane jako groźba.
Użytkownik publikujący opinię ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki prawne wynikające
z jej opublikowania.
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypowiedzi Użytkowników Serwisu
opublikowane w Serwisie, jak również za treść i formę tych wypowiedzi.

§2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.
3.

Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu podanych przez
niego w Serwisie danych osobowych dla celów związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w prawnie
dopuszczalnych celach marketingowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Administratorem danych osobowych zebranych w związku z prowadzeniem Serwisu jest spółka Healthy
Food Production S.A.
Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, każdy Użytkownik
Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik ma również
prawo zgłoszenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§3 CZAS OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU
1.
2.
3.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym
czasie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego.

