REGULAMIN SERWISU WWW.TRZYZNAKISMAKU.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez
użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod
adresem www.trzyznakismaku.pl (dalej jako: „Serwis”).
1.2. Usługodawcą Serwisu jest Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie przy ul.
Karolkowej 30, 01-207 Warszawa, NIP: 525-000-78-79, Regon: 006222434, działająca w
imieniu i na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako: „Usługodawca”).
1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako:
„Usługi”) polegające w szczególności na:
a) Dostępie do informacji nt. Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego aktywności;
b) Możliwości zapisu i otrzymywania Newslettera Trzy Znaki Smaku;

II. ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci
Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp
ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
2.2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer (wersje 8.0 i wyższe), Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera, Safari
b) Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x
1024
2.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne
w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają
Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
3.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób
trzecich oraz praw Usługodawcy.
3.2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla
Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i
wszelkich przysługującym im praw.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
4.1. Usługodawca powierza prowadzenie bieżącego nadzoru nad technicznym
funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającego poprawność jego działania, firmie Sopexa
S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa,
wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS :
0000098427, NIP: 525-22-37-891, REGON: 017506278. Jednakże Usługodawca nie
gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego
funkcjonowania.
4.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku
z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności,
spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek
zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane
Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
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4.3. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami
internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi
odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

V.

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

5.1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z
dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub
zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

VI. REKLAMACJE
6.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług
oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej
kontakt@trzyznakismaku.pl
6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz
adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej
otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o
sposobie jej rozpatrzenia.

VII. DANE OSOBOWE
7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sopexa S.A. Oddział w
Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa, wpisaną do
Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS : 0000098427, NIP: 52522-37-891, REGON: 017506278.
7.2. Dane osobowe Użytkownika w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym do
newsletera będą zbierane i przetwarzane w celach związanych z korzystaniem przez
Użytkownika Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 962 z późn.zm).

7.3. Użytkownik może brać udział w konkursach realizowanych w ramach
Serwisu wyrażając zgodę na zasady przedstawione indywidualnie w konkursach.
7.4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz
usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla
rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym
czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie
internetowej Serwisu.
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.
8.3. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
8.4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu
w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu,
w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

