
Oświadczenie o dostępności  – Postanowienia ogólne 
 

1.1 

Administratorem stron internetowych jest firma Cresco Groups.r.o. (dalej tylko „administrator“), 
która jest upoważniona do wykonywania prawa własności w stosunku do tych stron 
internetowych. 

 
1.2 

Administrator niniejszym ustanawia warunki korzystania z witryny  (dalej tylko Warunki). 
Witryna jest ogólnie bezpłatnie dostępna a korzystanie z niej jest regulowane przez niniejsze 
warunki. 
 

1.3 

Użytkownik zobowiązuje się, że przy korzystaniu z witryny będzie stosował się do przepisów 
obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, kierował się będzie dobrymi obyczajami i 
powyższymi warunkami, nie będzie w żaden sposób szkodzić dobremu imieniu administratora 
ani pozostałych użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się, że przede wszystkim nie będzie:  

• Ingerować w zabezpieczenia, charakter techniczny lub zawartość witryny lub w inny 
sposób wykorzystywać ją niezgodnie z przeznaczeniem,  

• Ingerować w korzystanie z witryny przez innych użytkowników,   
• Korzystać z witryny do rozsyłania niechcianych wiadomości (spam), komunikatów 

łańcuchowych,  
• Przesyłać do witryny informacje zawierające wirusy lub inne niebezpieczne lub 

szkodliwe programy,  
• Rozpowszechniać na stronach internetowych materiałów godzących w ustawodawstwo  

obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  

 
1.4 

Administrator posiada wszelkie prawa do treści witryny, włącznie z tekstem i jej graficznym 
wyglądem, rysunków technicznych, grafiki i wszelkich ilustracji zamieszczonych w witrynie.  

 

1.5 

Informacje znajdujące się w witrynie są przeznaczone do szerokiego odbioru.  

 

  



1.6 

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora 
danych również po upływie okresu ważności lub w razie  nie dojścia do skutku umowy zgodnie z 
ustawą o rachunkowości i ustawą skarbową, jak również dla celów marketingowych i 
przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub 
telefonu. Wszystko jest zgodne z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29. sierpnia 1997 o 
ochronie danych osobowych i w ustawie z dnia 18. lipca 2002 o usługach elektronicznych – 
obowiązuje do odwołania. 

 

1.7 

Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie. Podane dane są zgodne z prawdą.  

 

1.8 

Do dokonania zmian w Warunkach lub ich uzupełnienia jest uprawniony jedynie Administrator. 
Tylko Administrator ma prawo podejmowania decyzji w sprawie zmian, usunięcia lub 
uzupełnienia któregokolwiek elementu witryny.  

 

1.9 

Użytkownik zgadza się z powyższą procedurą administratora. 

 

1.10 

Warunki korzystania z witryny wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. Warunki zostały 
opublikowane w dniu 2. 4. 2014. 
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