Warunki prawne korzystania ze strony http://www.seryzgoliszewa.pl
Korzystanie ze strony http://www.seryzgoliszewa.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie. Odwiedzając stronę internetową http://
www.seryzgoliszewa.pl (zwaną dalej "stroną internetową Ceko", „stroną internetową” lub „stroną”)
wyrażają Państwo zgodę na przedstawione poniżej warunki (zwane dalej łącznie "Oświadczeniem
Prawnym"). W braku zgody na poniższe warunki, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania
z tej strony internetowej i w konsekwencji prosimy o jej natychmiastowe opuszczenie. W
przypadku złamania jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszym Oświadczeniu Prawnym,
autoryzacja uprawniająca do korzystania ze strony ulega automatycznemu wygaśnięciu.
Ceko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako „Ceko”, „firma” lub „my”), z
uwzględnieniem postanowień punktu 7 poniżej, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
warunków wymienionych w niniejszym Oświadczeniu Prawnym w dowolnym terminie i według
swojego wyłącznego uznania. Korzystanie z informacji zawartych na tej Stronie podlega
najbardziej aktualnej wersji Oświadczenia Prawnego zamieszczonego na Stronie.
1. Prawo autorskie
Treść, układ graficzny Strony internetowej Ceko, jej kod źródłowy oraz umieszczone na niej
materiały, podlegają ochronie prawnej, w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich oraz w
odpowiednich wypadkach w zakresie ochrony własności przemysłowej. Prawa te przysługują
spółce Ceko bezpośrednio bądź na podstawie licencji. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających
wprost z przepisów prawa, jakiekolwiek wykorzystanie ww. treści, układu graficznego, kodu
źródłowego czy materiałów umieszczonych na Stronie wymaga uprzedniej pisemnej zgody spółki
Ceko. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystywanie treści i pozostałych chronionych elementów
Strony, w szczególności ich powielanie i rozpowszechnianie, może stanowić naruszenie
wymienionych wyżej praw, co stanowić może podstawę dla podjęcia przez spółkę Ceko spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością przewidzianych prawem środków, celem ochrony praw Spółki.
Zawartość Strony może być przez Państwa wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku
osobistego. Wykorzystanie Strony w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów a w
szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie
osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania
wyraźnego pisemnego zezwolenia Ceko i na warunkach określonych przez Ceko. W celu uzyskania
zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z Ceko za pośrednictwem
formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt (http://www.seryzgoliszewa.pl/kontakt).
Korzystanie z materiałów opublikowanych na Stronie w celu innym niż do użytku osobistego, a
więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części
bez pisemnej zgody Ceko jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej
wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
2. Ochrona znaków towarowych (usługowych)
Znaki towarowe, znaki logo oraz znaki usługowe (zwane dalej "Znakami") umieszczone na Stronie
stanowią zarejestrowane znaki towarowe będące własnością Ceko lub odpowiednich podmiotów.
Uzyskanie przez Państwa dostępu do niniejszej Strony nie może być interpretowane, jako
przyznanie, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa
do korzystania ze znaków występujących na stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Ceko lub
innego uprawnionego do tych znaków podmiotu.

3. Korzystanie z odnośników do innych stron internetowych
Niniejsza Strona może zawierać odnośniki do witryn internetowych osób trzecich, które nie
podlegają kontroli Ceko. Ceko nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek stronę
internetową, z którą można się połączyć za pośrednictwem tej Strony. Ceko udostępnia odnośniki
do innych stron wyłącznie dla Państwa wygody oraz dla celów informacyjnych. Umieszczenie
takich odnośników nie oznacza, rekomendowania ani ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności
za treść lub użytkowanie stron należących do osób trzecich. W szczególności Ceko nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność, pewność, prawidłowość, kolejność czy
kompletność jakichkolwiek informacji, danych, opinii, porad czy oświadczeń umieszczonych na
takich stronach internetowych.
4. Zmiany i uaktualnienia strony. Kwestie techniczne.
Materiały i treści znajdujące się na Stronie mają charakter pomocniczy i nieformalny, chyba, że co
innego wynika wprost z ich treści. Ceko podejmie niezobowiązujące starania, aby materiały na
stronie były dokładne i aktualne, jednakże Ceko nie wyklucza, iż Strona może zawierać błędy
natury technicznej lub innej, nieścisłości lub błędy typograficzne, jak również nieaktualne treści. W
konsekwencji:
•
Ceko zastrzega sobie prawo dokonywania zmian treści, układu oraz usług
dostępnych na tej Stronie, w tym opisów dowolnych produktów, których wykaz znajduje się
na stronie, w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia;
•
treści i materiały umieszczone na stronie, jeżeli nie zostały danemu
użytkownikowi pisemnie lub za pomocą korespondencji mailowej potwierdzone, jako
element dokumentacji przed ofertowej, część oferty, lub część umowy, nie mogą stanowić
podstawy do jakichkolwiek roszczeń użytkownika.
Utrzymywanie strony, jako aktywnej pozostaje w swobodnej decyzji Ceko, która może w dowolnej
chwili i bez jakiegokolwiek uprzedzenia zakończyć działanie Strony lub wprowadzić przerwy
techniczne. Ceko, ani żaden z jej kontrahentów uczestniczący w procesie tworzenia, produkowania
lub dostarczania dowolnych treści tej strony, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek
bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, szczególnych, wynikowych lub karnych szkód, utraty
zysków lub strat będących skutkiem przerw w działalności wynikających z korzystania lub
niemożności korzystania ze strony, nawet jeśli Ceko została poinformowana o możliwości
zaistnienia takich szkód. Użytkownik korzystający ze Strony zobowiązany jest do posiadania
aktualnej i kompleksowej ochrony antywirusowej. Ceko dokłada starań w zakresie monitorowania
antywirusowego strony, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek
uszkodzeń lub szkód spowodowanych przez wirusy, które mogą zaatakować Państwa sprzęt
komputerowy czy inny rodzaj mienia w związku lub w wyniku korzystania z lub dostępu do
niniejszej strony.
5. Przesyłanie materiałów drogą elektroniczną
W przypadku przesyłania materiałów (w tym wiadomości, dokumentów i plików) do Ceko za
pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem gotowych formularzy znajdujących się na tej
stronie, potwierdzacie Państwo, iż:
•
przesyłane materiały nie zawierają treści niezgodnych z prawem lub treści,
które nie nadają się do publikacji z innych względów; jak również treści naruszających
cudze prawa, w szczególności prawa autorskie,
•
dołożycie Państwo wszelkich starań, aby przed przesłaniem materiałów
wyszukać i usunąć wszelkie wirusy lub inne elementy, które mogłyby pogorszyć jakość lub
uszkodzić przesyłany materiał.

6. Ochrona danych osobowych
Ceko przywiązuje ogromną wagę do kwestii ochrony danych osobowych oraz wszelkich informacji
o charakterze poufnym, które są dostarczane Spółce. Informacje takie są przez nas wykorzystywane
jedynie w celach związanych ze sprawnym przetwarzaniem Państwa pytań lub przedłożonych
materiałów oraz personalizacji oferowanych przez nas usług.
O jakie informacje prosimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?
Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami z prośbą o uzyskanie informacji, może się zdarzyć, iż
poprosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Być może konieczne będzie
także podanie konkretnych informacji dotyczących Państwa prośby. Informacje te są niezbędne do
tego, aby można było określić, który z pracowników ma największe kompetencje w zakresie
udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie oraz przesłania niezbędnych informacji czy porad.
Jakie dane mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej?
•
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną możemy przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób
korzystania przez Państwa z usług świadczonych drogą elektroniczną (pkt. 7 poniżej - dane
eksploatacyjne):
•
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego Państwo korzystacie;
•
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego
korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
•
informacje o skorzystaniu przez Państwa z usług świadczonych drogą
elektroniczną.
Czy istnieją jakieś obawy odnośnie bezpieczeństwa danych?
•
Ceko nie ma kontroli nad siecią Internet oraz elementami sieci Internet
odpowiedzialnymi za przesyłanie Państwa pytań czy jakichkolwiek informacji do Ceko.
Dlatego też ponosicie Państwo wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa
danych osobowych do chwili, gdy informacje takie znajdą się na serwerze Ceko.
•
Wszystkie dane osobowe oraz informacje poufne są przechowywane przez
Ceko w bezpiecznym systemie chronionym specjalnym hasłem. Dostęp do tego systemu
mają jedynie uprawnieni pracownicy firmy. Ceko stosuje ponadto środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zgodnie z wymaganiami określonymi w
obowiązujących przepisach.
Czy informacje są przekazywane stronom trzecim?
•
Żadne dane osobowe czy informacje o charakterze poufnym nie są
przekazywane stronom trzecim poza firmą.
Poza wyjątkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, mają Państwo
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. W związku z korzystaniem ze Strony internetowej (dalej „Strona”) i w ramach korzystania z niej,
Ceko świadczy na rzecz użytkowników Strony usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone
drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi
takie, jak:
•
udostępnienie klientom / potencjalnym klientom katalogu produktów
dystrybuowanych przez Ceko (na stronie: http://www.seryzgoliszewa.pl/dlabiznesu, );

•
udostępnienie klientom / potencjalnym klientom informacji i porad
zawartych w zakładce „Blog” (na stronie: http://www.seryzgoliszewa.pl/blog).
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej w niniejszym punkcie
‘umową’) zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient wyświetli stronę którąkolwiek ze stron
www (lub podstron) zawartych na Stronie, a wskazanych w pkt. 2.
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez
Ceko wyłącznie w zakresie niezbędnym do prezentacji oferowanych przez Ceko produktów, a także
w celu udostępnienia klientom informacji i porad związanych z oferowanymi przez Ceko
produktami.
4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
5. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w każdym czasie poprzez opuszczenie
Strony.
6. Katalog produktów, zgodnie z art. 71 kodeku cywilnego, nie stanowi oferty, lecz wyłącznie
zaproszenie do złożenia przez klienta oferty lub rozpoczęcia negocjacji. Ceko zastrzega sobie w
każdym czasie prawo do dowolnej zmiany treści katalogu produktów i usług lub wycofania
poszczególnych produktów.
7. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0
(lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.
8. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w
niniejszym punkcie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korzystanie z tych usług następuje
anonimowo i nie wymaga żadnej rejestracji, jednakże złożenie zapytania o produkt / usługę może
wymagać podania określonych danych osobowych, które będą przetwarzane na zasadach
określonych w treści zgody na przetwarzanie danych.
9. Ceko może w każdy czasie zakończyć prowadzenie Strony i wypowiedzieć tym samym umowę
lub zmienić dowolnie jej treść. Z takiego tytułu klientom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
10. Zarówno treści zawarte na Stronie, jak i poszczególne ich części, takie jak materiały pisemne,
zdjęcia, grafika i inne, w szczególności treść artykułów publikowanych w „Blogu” korzystają na
ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów
zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności
cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
11. Zawartość Strony może być przez Klientów wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego
użytku osobistego. Wykorzystanie Strony w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów a w
szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie
osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania
wyraźnego pisemnego zezwolenia Ceko i na warunkach określonych przez Ceko. W celu uzyskania
zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z Ceko za pośrednictwem
formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt.
12. Korzystanie z materiałów opublikowanych na Stronie w celu innym niż do użytku osobistego,
a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części
bez pisemnej zgody Ceko jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej
wynikającej z przepisów ustawy wskazanej w pkt. 10.
13. Umowa, o której mowa w niniejszym punkcie 7 podlega prawu polskiemu.
14. Wszelkie spory wynikłe na tle lub w związku z wykonywaniem umowy, o której mowa w
niniejszym punkcie 8, jak i wszelkie spory wynikłe na tle lub w związku z treścią lub
obowiązywaniem Oświadczenia Prawnego, w tym spory o odszkodowanie przeciwko Ceko będą
rozstrzygane wyłącznie przez sądy polskie właściwe miejscowo dla siedziby Ceko.
Polityka Cookies
Niniejsza strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez Ceko.

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną przez CekoFser. Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z
Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez
względu na to, czy zdecydują się Państwo podanie danych osobowych wymaganych dla
skorzystania z niektórych usług (np., złożenia zapytania), które będą przetwarzane na zasadach
określonych w treści zgody na przetwarzanie danych.
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony
prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.
§ 1. Definicje
1. Administrator - CEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goliszewie 3A,
62-817 Żelazków, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000271027, posiadająca kapitał podstawowy w wysokości 4 800 000 zł oraz NIP 618-004-81-63
i REGON 003342994,
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,
działającą w domenie http://www.seryzgoliszewa.pl/
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje
dostęp do stron internetowych Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika;
2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia
nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do

swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych
statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych
Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do
preferencji Użytkownika;
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych
statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator
Cookies: Google Inc. z/s w USA;
b) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych
dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych
Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA, Adpilot Sp. z o.o. z/s w
Warszawie
c) wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (o ile taka
rejestracja miała miejsce).
§ 3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez
Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do
Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik
może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Serwisu.

