
REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

  § 1. Definicje.
1. Właścicielem strony  http://www.polishgranite.pl//  jest POLISH GRANITE  Jarosław 

Kuś z siedzibą w Bielsku – Białej 43 – 300 przy ulicy 11- go Listopada 78 / 6A, NIP 
547 131 50 59

2. Użytkownik  to osoba odwiedzająca stronę.

3. Oferta  to propozycja zamieszczona przez właściciela na stronie.

4. Dane osobowe  to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, 
data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.

   § 2.Postanowienia ogólne.

1. Operatorem strony internetowej  http://www.polishgranite.pl// jest właściciel.

2. Za pośrednictwem Strony właściciel świadczy następujące usługi:

 podaje informacje o produktach oferowanych przez POLISH GRANITE  na 
Stronie;

 umożliwia wycenę on –line naszych produkty za pośrednictwem konta 
użytkownika;

 umożliwia swoim klientom otrzymywanie informacji handlowych oraz je 
udostępnia;

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. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego 
charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na 
przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z 
niniejszej strony internetowej. 

5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań 
opisanych w pkt. 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do 
naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

6. Użytkownik zakładając własne konto użytkownika dobrowolnie pozostawia w nim 
dane osobowe potrzebne do kontaktu z nim.

7. Właściciel prosi o zapoznanie się z jego polityką prywatności, co pozwoli na lepsze 
zrozumienie jego praktyk w zakresie kwestii ochrony prywatności.

§ 3. Odpowiedzialność za treść.

1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane 
oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za 
prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w 
ramach komunikacji indywidualnej.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, 
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skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty 
internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

5. 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.

6. 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. 
Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie 
właściciela.

      § 4. Obszar obowiązywania oferty.

1. Oferta internetowa właściciela została sporządzona na podstawie polskiego prawa. 

2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest 
odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie 
dopuszczalna.

§ 5. Prawa autorskie.

1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i 
międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów 
zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób 
uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów). 

2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może
być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek 
sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, 
fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu 
innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi 
inaczej.  

3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do
prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono 
inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links 
lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną 
zgodą właściciela.

4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością
prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

    § 6.Wskazówki techniczne.

1. Korzystanie  z usług świadczonych za pośrednictwem Strony wymaga zastosowania 
sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem, dostępu do
sieci Internet oraz spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych 
przez system komputerowy stosowany przez Użytkownika:

 dowolna przeglądarka internetowa na urządzeniu z dostępem do Internetu np. 
Opera, Firefox, Chrome, itp.;

  strona internetowa jest zoptymalizowana do rozdzielczości ekranu urządzenia;

 włączona obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL (lub TLS); 
niektóre funkcje Strony internetowej mogą również wymagać włączonej 



obsługi cookies, JavaScript lub Flash;

  w niektórych przypadkach może być wymagane także wykorzystanie 
protokołu HTTPS;

 minimalna rozdzielczość: 1280 x 800, zalecana rozdzielczość: 1920 x 1080.

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany technicznego sposobu świadczenia usług 
drogą elektroniczną – jednakże zmiany takie nie będą mieć wpływu na prawa i 
obowiązki użytkowników ani negatywnego wpływu na jakość świadczonych przez 
niego usług.

3. Właściciel zwraca szczególną uwagę na to, że korzystanie z usług świadczonych 
drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi ryzykami. Przykładowo chodzi o 
następujące zagrożenia: możliwość otrzymywania spamu, możliwość narażenia na 
szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym: wabbit, trojan, 
backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na 
tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing 
(przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, 
możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. 
kryptoanalizy. Właściciel nieustannie podejmuje działania mające na celu 
zminimalizowanie tych ryzyk dla Państwa. Stosuje zabezpieczenia serwerów, 
połączeń i Strony internetowej – niemniej jednak, nie jest możliwe całkowite 
wyeliminowanie tych ryzyk. 

4. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą
powodować różnice w wyświetlaniu treści.

5. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.

       § 7. Postanowienia końcowe.

1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez 
awarii i przerw. 

2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może 
zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres:

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.


