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I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument (dalej jako Warunki lub Warunki użytkowania) określa zasady
i warunki korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem
www.bacardimartini.pl (dalej jako Witryna lub Strona).
2. Właścicielem Witryny (administratorem danych) jest Bacardi - Martini Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000084196, NIP: 5271022944, REGON: 010951220 (dalej jako Bacardi lub
Bacardi – Maritni Polska Sp. z o.o.).
3. W niniejszych Warunkach oraz w związanej z nim Polityce prywatności i pików cookies,
„my” lub „nas” oznacza Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o.
4. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Witryny prosimy o kontakt pod
adresem e-mail achmielewska@lookad.pl.
5. Niniejsze Warunki odnoszą się do Polityki prywatności i plików cookies, które mają
również zastosowanie do korzystania z naszej Witryny.
6. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania, zanim zaczniesz korzystać z Witryny.
Korzystając z Witryny oświadczasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się
ich przestrzegać.
7. Prosimy o natychmiastowe opuszczenie naszej Witryny, jeśli nie akceptujesz niniejszych
Warunków użytkowania, w szczególności, jeżeli nie jest upoważniony do kupowania

i spożywania napojów alkoholowych w kraju lub na innym terytorium, w którym się
znajdujesz, lub jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Witryny w kraju lub na innym terytorium,
w którym korzystanie z naszej Witryny jest zabronione.
8. Niniejsze Warunki udostępnione są Użytkownikom Witryny nieodpłatnie za
pośrednictwem Witryny w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
za pomocą systemu teleinformatycznego.
II.

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG. UMOWA
1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejsze Warunki są regulaminem
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Informujemy, że korzystanie z Witryny oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną.
3. Niniejsze Warunki użytkowania, w tym nasza Polityka prywatności i plików cookies,
stanowią całość umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Tobą a nami
w związku z korzystaniem z naszej Witryny.
4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną Bacardi umożliwia Użytkownikowi:
przeglądanie i zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Witrynie, w tym
informacjami o Bacardi, oferowanych przez Bacardi usługach, produktach, a także
o markach i produktach Bacardi, kontaktowanie się poprzez formularz kontaktowy.
5. Usługi udostępniane są w Witrynie nieodpłatnie.

III.

OGRANICZENIE WIEKU
1. Zgodnie z polskim prawem, osoby poniżej 18 roku życia oraz poniżej wieku, w którym
można legalnie spożywać alkohol w ich kraju, prowincji, stanie lub na innym terytorium,
w którym zamieszkują/z którego uzyskują dostęp do Witryny, nie mogą uzyskiwać dostępu
do Witryny.
2. Niniejsza Witryna jest przeznaczona do użytku osobistego osób, które są prawnie
upoważnione do kupowania i spożywania napojów alkoholowych w krajach i na innych
terytoriach, w których sprzedaż, reklama i spożywanie napojów alkoholowych są zgodne
z prawem (dalej jako Użytkownik).
3. Zanim uzyskasz dostęp do Witryny, poprosimy Cię o potwierdzenie Twojego wieku.
4. Jeżeli nie jesteś w odpowiednim wieku, powinieneś natychmiast opuścić Witrynę i nie
korzystać z niej.
5. Treści mogą być udostępniane wyłącznie osobom powyżej wieku pozwalającego na legalne
kupowanie i spożywanie alkoholu. Zabronione jest udostępnianie naszych treści osobom,
która nie ukończyła wieku, od którego przepisy prawa dopuszczają możliwość kupowania
i spożywania napojów alkoholowych.

IV.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
W ramach naszego zaangażowania w odpowiedzialny marketing przestrzegamy zasad
odpowiedzialności społecznej ustanowionych przez DISCUS (http://www.discus.org/) Distilled Spirits Council for the United States i spirits EUROPE (http://spirits.eu /) europejski organ przedstawicielski producentów napojów spirytusowych, który określa zasady,
którymi kierujemy się we wszystkich naszych działaniach sprzedażowych
i marketingowych, w tym w programach reklamowych i promocyjnych.

V.

DOSTĘP DO NASZEJ STRONY
1. Dostęp do naszej Witryny jest dozwolony dla Użytkowników znajdujących się
w krajach lub innych terytoriach, w których sprzedaż, reklama i konsumpcja napojów
alkoholowych jest dozwolona.

2. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania, zmiany, zawieszenia lub zakończenia na czas
nieokreślony usług, które świadczymy w naszej Witrynie bez powiadomienia.
3. Możemy zawiesić, zakończyć lub ograniczyć dostęp do usług, które świadczymy w naszej
Witrynie, jeśli naruszyłeś Warunki i/lub nasze Standardy dotyczące treści. Możemy również
zawiesić, zakończyć lub ograniczyć dostęp ze skutkiem natychmiastowym do Witryny, jeśli
na przykład musimy podjąć kroki w celu ochrony Witryny lub jej Użytkowników przed
oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem lub cyberatakami lub naruszeniem
danych lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Nie będziemy ponosić
odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Witryna będzie niedostępna
w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.
4. Jeśli w ramach rejestracji otrzymałeś nazwę Użytkownika i dane konta, musisz zachować
poufność swojej nazwy Użytkownika i wszelkich haseł i nie możesz ich ujawniać osobom
trzecim. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio,
w jakikolwiek sposób za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku lub w związku
z nieautoryzowanym użyciem Twojej nazwy Użytkownika i hasła przez osobę
trzecią. Mamy prawo zablokować dowolny kod identyfikacyjny Użytkownika lub hasło,
wybrane przez Ciebie lub nadane przez nas, w dowolnym momencie, jeśli naszym zdaniem
nie zastosowałeś się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania.
VI.

WYMAGANIA TECHNICZNE
1. W celu korzystania z Witryny konieczne jest spełnienie następujących wymagań
technicznych:
• Posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym
z dostępem do sieci Internet, obsługującym popularne przeglądarki internetowe;
• Dodatkowo korzystanie z Witryny może być uzależnione od instalacji oprogramowania
typu Java, Java Script, oprogramowania umożliwiającego odczyt plików w formacie pdf,
akceptacji plików cookies.
2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia
wymogów technicznych określonych powyżej, nie możemy gwarantować prawidłowości
funkcjonowania Witryny i zastrzegamy, że może to mieć negatywny wpływ na jakość
świadczonych usług.
3. Oświadczamy, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych
drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych
Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować
właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet.

VII.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa do baz danych w naszej Witrynie oraz
w materiałach na niej publikowanych przez nas, w tym między innymi znaków towarowych,
projektów, logo, tekstu, obrazów, materiałów audio i wideo, wyglądu i sposobu działania
oraz oprogramowania (w tym kodu, interfejsu i struktury strony internetowej) (dalej jako
Materiały) są naszą własnością, naszych spółek zależnych, spółek stowarzyszonych i/lub
dowolnego z naszych partnerów. Materiały są chronione prawami własności intelektualnej
i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Nie możesz usuwać
żadnych zastrzeżeń/adnotacji dotyczących praw autorskich ani innych informacji
o prawach własności z jakichkolwiek Materiałów w naszej Witrynie.
2. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach, korzystanie z Witryny nie
daje Użytkownikowi żadnych praw, tytułów, udziałów ani licencji do jakichkolwiek
Materiałów, do których można uzyskać dostęp w Witrynie. Jesteś uprawniony do
korzystania z Materiałów wyłącznie w celu korzystania z Witryny i nie możesz używać

Materiałów do jakichkolwiek innych celów niezwiązanych z korzystaniem z Witryny.
Możesz wydrukować rozsądną liczbę kopii papierowych i pobrać fragmenty dowolnej
strony (stron) z naszej Witryny do zgodnego z prawem, osobistego, niekomercyjnego
użytku, tj. w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu przepisu art. 23 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części Materiałów z naszej Witryny do celów
komercyjnych, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez nas i/lub, w stosownych
przypadkach, przez uprawnionego właściciela Materiałów.
VIII.

DOPUSZCZALNE UŻYCIE
1. Możesz korzystać z naszej Witryny tylko w celach zgodnych z prawem.
2. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego dostępu do Witryny w przypadku
naruszenia niniejszych Warunków lub przepisów prawa.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Ciebie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności
nie możesz korzystać z naszej Witryny:
• W jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub
międzynarodowe prawo.
• W jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub mający niezgodny z prawem cel lub
skutek.
• W celu krzywdzenia lub usiłowania wyrządzenia krzywdy nieletnim w jakikolwiek
sposób lub w celu promowania napojów alkoholowych, w tym wśród nieletnich.
• W celu wysyłania, świadomego odbierania, przesyłania, pobierania, wykorzystywania
lub ponownego wykorzystywania jakiekolwiek Materiałów, które nie są zgodne
z naszymi standardami dotyczącymi treści przedstawionymi poniżej.
• Przekazywanie
lub doprowadzanie do wysyłania niezamówionych lub
nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form
(spam).
• Świadome przesyłanie jakichkolwiek danych, wysyłanie lub przesyłanie jakichkolwiek
materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe,
rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegowskie, reklamowe lub inne
szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu
niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania komputerowego lub
sprzętu (dalej jako Złośliwy kod).

IX.

TREŚĆ I MODERACJA TWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
1. Od czasu do czasu możemy świadczyć usługi interaktywne w naszej Witrynie, które mogą
obejmować informacje i materiały przesłane przez innych Użytkowników Witryny, w tym
między innymi komentarze i posty, pokoje rozmów i fora, tablice ogłoszeń, treści
społecznościowe, pokoje z miksami muzycznymi, funkcje przesyłania obrazów,
interaktywne napoje i funkcjonalność przepisów oraz interaktywna wyszukiwarka klubów.
2. Jeśli świadczymy jakąkolwiek usługę interaktywną, dostarczymy jasne informacje o rodzaju
oferowanej usługi, wszelkich dodatkowych warunkach, które mają zastosowanie
(np. Wytyczne dotyczące treści).
3. Poglądy wyrażane przez innych Użytkowników w naszej Witrynie nie reprezentują naszych
poglądów ani wartości i nie są przez nas popierane. Wyraźnie wyłączamy naszą
odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania przez
Użytkownika z jakiejkolwiek usługi interaktywnej z naruszeniem naszych standardów
dotyczących treści.
4. Jeśli Witryna promuje lub sprzedaje jakiekolwiek produkty lub usługi marki Bacardi,
zastrzegamy sobie prawo do moderowania treści generowanych przez Użytkowników,
które są przesyłane do takiej Witryny, aby zapewnić przestrzeganie naszych standardów
treści i/lub wytycznych dotyczących treści. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia

wszelkich treści tworzonych przez Użytkowników, które naruszają nasze standardy treści
i/lub wytyczne dotyczące treści.
5. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą treści przesłanych przez innych Użytkowników,
skontaktuj się z nami pod adresem achmielewska@lookad.pl.
X.

PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW DO NASZEJ STRONY
1. W przypadku przesyłania własnych treści, obrazów, fotografii, przepisów, filmów
i wszelkich innych materiałów (dalej jako Treść lub Treść Użytkownika) do Witryny,
niniejszym dajesz nam oraz naszym spółkom z grupy i partnerom biznesowym niewyłączną
licencję na wyświetlanie Twoich Treści Użytkownika w Witrynie oraz do wykorzystywania
Treści Użytkownika do naszych własnych celów (w tym do naszych własnych celów
promocyjnych), a także do umożliwienia innym Użytkownikom przeglądania, interakcji,
udostępniania i pobierania Treści. Przyjmujesz do wiadomości, że biorąc pod uwagę
charakter Witryny, Twoje Treści Użytkownika będą publicznie widoczne i mogą być
udostępniane przez osoby trzecie, a nawet jeśli usuniesz swoje Treści z Witryny, mogą one
nadal być widoczne dla osób trzecich, które już wchodziły w interakcję lub udostępniły
Twoje Treści. Musisz upewnić się, że masz wszystkie odpowiednie uprawnienia, prawa
i licencje do publikowania swoich Treści w Witrynie.
2. Treści, które przesyłasz do naszej Witryny (w tym interakcje z innymi Użytkownikami),
muszą być zgodne z naszymi standardami treści. Wszelkie materiały przesłane do naszej
Witryny będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone, a jeśli nie uzgodniono inaczej na
piśmie między nami, mamy prawo do wykorzystywania, kopiowania, rozpowszechniania
i ujawniania stronom trzecim wszelkich takich materiałów w całości lub w części,
w jakimkolwiek celu.
3. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność
jakichkolwiek materiałów opublikowanych przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego
Użytkownika naszej Witryny.
4. Mamy prawo do usunięcia wszelkich materiałów lub postów, które zamieszczasz w naszej
Witrynie, jeśli takie materiały nie są zgodne z naszymi standardami treści lub przepisami
prawa.

XI.

STANDARDY TREŚCI
1. Wszelkie materiały, które dodajesz do naszej Witryny, muszą być zgodne z duchem, a także
literą, naszych standardów treści.
2. Twoje materiały muszą spełniać następujące wymogi:
• Być dokładne (jeśli przedstawiają fakty).
• Być szczere (jeśli dotyczą wyrażenia opinii).
• Być zgodne z prawem.
3. Zabronione jest dodawanie materiałów:
• Zawierających treści niezgodne z prawem, obsceniczne, obraźliwe, nienawistne lub
podżegające.
• Zawierających treści o charakterze erotycznym.
• Szkodzących lub usiłujących skrzywdzić nieletnich w jakikolwiek sposób.
• Skierowanych do osób nieletnich.
• Zachęcających, akceptujących, promujących nadmierne lub nieodpowiedzialne
spożywanie napojów alkoholowych lub prowadzenie pojazdów pod wpływem
alkoholu.
• Promujących przemoc.
• Zawierających jakiekolwiek treści, które mogłyby urazić innych ze względu na rasę,
religię, wyznanie, płeć, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
• Naruszających jakiekolwiek prawa autorskie, prawa do bazy danych, znaków
towarowych lub innych praw własności jakiejkolwiek innej osoby.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mogących wprowadzić w błąd jakąkolwiek osobę.
Naruszających jakiekolwiek zobowiązania prawne wobec osób trzecich, takie jak
obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności.
Promujących nielegalną lub niemoralną działalność.
Zawierających groźby, naruszających prywatności innej osoby.
W celu podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub do fałszywego przedstawiania
Twojej tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą.
Sprawiających wrażenie, że pochodzą od nas, jeśli tak nie jest.
Popierających, promujących lub pomagających w jakimkolwiek bezprawnym działaniu,
takim jak (przykładowo) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe użycie komputera.
Ujawniających wszelkie informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika lub
jakiejkolwiek innej strony (np. numer telefonu, adres lub wszelkie inne informacje, na
podstawie których można ustalić tożsamość lub dane kontaktowe osoby).

Powyższa lista służy jedynie jako przykład i nie jest wyczerpująca.
XII.

INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONIE
1. Komentarze i inne materiały oraz informacje zamieszczone w naszej Witrynie nie stanowią
porad.
2. Nie ponosimy odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich komentarzach,
materiałach i/lub informacjach przez każdego odwiedzającego naszą Witrynę lub przez
kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek jej zawartości.
3. Treści zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Żadna informacja
zamieszczona na Witrynie nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.
4. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje pojawiające się lub publikowane w Witrynie są
niedokładne, nieprawdziwe lub nieodpowiednie lub naruszają którekolwiek z zasad
określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, poinformuj nas o tym, kontaktując się
z nami za pośrednictwem Witryny.

XIII.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Materiały oraz inne informacje zawarte w Witrynie opierają się na bieżących danych,
jednakże mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Witryny, nie
możemy zagwarantować aktualności w każdym czasie.
2. Materiały wyświetlane w naszej Witrynie są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i bez
żadnych gwarancji, warunków ani zapewnień co do ich dokładności, w zakresie
dozwolonym przez prawo.
3. Użytkownik uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność oraz że Bacardi nie ponosi
odpowiedzialności (w zakresie dozwolonym przez prawo) wobec Użytkownika ani osób
trzecich - z tytułu naruszenia przez Użytkownika zobowiązań wynikających z Warunków
oraz lub prawa oraz z tytułu skutków takiego naruszenia (w tym ewentualnych strat lub
szkód poniesionych przez Bacardi).
4. Bacardi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem
przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Witryny – praw osób trzecich.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za
własne Treści Użytkownika oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. Bacardi nie
firmuje żadnych Treści Użytkownika ani żadnych wyrażanych tam opinii, rekomendacji,
porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności
związanej z Treściami Użytkowników.
5. W przypadku skierowania do Bacardi przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń
związanych z naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych

Warunków, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Bacardi z takich zobowiązań oraz pokryć
koszty związane z ochroną przez Bacardi swoich praw, w tym m. in. koszty obsługi prawnej,
uczestnictwa w procesach sądowych, negocjacji.
6. Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować
utrudnienia w korzystaniu z Witryny lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Witryny.
7. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Witryny,
wynikający np. z ograniczeń technicznych Twojego sprzętu.
8. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa ani nie ogranicza ustawowych
praw konsumenta.
XIV.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie
z naszą Polityką prywatności i plików cookies.
2. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia
anonimowych informacji statystycznych Witryna korzysta z informacji zapisywanych przez
serwer na Twoim urządzeniu końcowym, które następnie są odczytywane przy
każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Możesz
w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików
lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików
cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Witryny.
3. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i plików cookies, aby uzyskać więcej informacji
na temat ochrony Twoich danych osobowych oraz używanych typów plików cookies.

XV.

ZŁOŚLIWY KOD, HAKOWANIE I INNE NARUSZENIA
1. Nie wolno nadużywać naszej Witryny poprzez świadome wprowadzanie jakiegokolwiek
Złośliwego kodu. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do
naszej Witryny, serwera, na którym jest przechowywana nasza Witryna, ani żadnego
serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą Witryną.
2. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane
przez Złośliwy kod, który może zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy
komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w wyniku korzystania z naszej Witryny
lub pobierania plików wszelkie materiały zamieszczone na nim lub w dowolnej witrynie, do
której prowadzą łącza.

XVI.

ŁĄCZENIE Z NASZĄ STRONĄ
1. Nie możesz tworzyć linków do Witryny, tworzyć jakichkolwiek połączeń pomiędzy
Witryną a innymi stronami internetowymi ani wybierać jakichkolwiek części Witryny do
wyświetlania w ramkach na innych stronach, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
2. W przypadku chęci wykorzystania Materiałów, prosimy o zwrócenie się do
achmielewska@lookad.pl.

XVII.

LINKI Z NASZEJ STRONY
1. Tam, gdzie nasza Witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez
strony trzecie, łącza te służą wyłącznie do celów informacyjnych.
2. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć
z korzystania z nich.
3. Zalecane jest zapoznanie się przez Użytkowników z polityką prywatności oraz warunkami
używania odwiedzanych innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie.

XVIII.

JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE
1. Dostęp do Witryny, korzystanie z niej oraz niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu.

2. W sprawach, o których mowa powyżej, wyłączna właściwość przysługuje sądowi
właściwemu dla siedziby Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o. Zastrzeżenie to nie dotyczy
spraw wynikłych ze sporów z konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
3. Informujemy, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli stron.
Konsument, w celu polubownego rozwiazywania sporów, może również skorzystać
z
unijnej
platformy
internetowej
ODR,
dostępnej
pod
adresem
internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XIX.

ZMIANY
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszych Warunków z ważnych
przyczyn, tj. w celu dostosowania Warunków do rozwiązań przewidzianych przepisami
prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego
uprawnionego organu władzy publicznej albo w celu wdrożenia nowych technicznych
sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów
technicznych związanych ze świadczeniem dla Ciebie usług albo gdy konieczność taka
wynika ze zmiany zakresu usług oferowanych za pośrednictwem Witryny.
2. Na Witrynie opublikujemy najnowszą wersję Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie
z Witryny po takich zmianach będzie oznaczać, że akceptujesz te zmiany i wyrażasz zgodę
na ich stosowanie. Użytkownik, który nie akceptuje Warunków, jest zobowiązany
zaprzestać korzystania z Witryny.

XX.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Witryny możesz zgłaszać poprzez
złożenie reklamacji.
2. Reklamacje możesz składać listownie na adres Bacardi – Martini Polska Sp. z o.o. lub
elektroniczne na adres e-mail achmielewska@lookad.pl.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany na wskazany przez siebie
adres pocztowy lub adres e-mail.
5. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące Materiałów, które pojawiają się w naszej Witrynie
lub jeśli chcesz się z nami skontaktować prosimy o kontakt pod następującymi adresami
achmielewska@lookad.pl.

XXI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Warunki użytkowania obowiązują od dnia opublikowania na Witrynie.
2. Możesz w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Witryny, w szczególności
wówczas, gdy nie zaakceptujesz zmian wprowadzonych w treści Warunków użytkowania.
3. Jeśli jakakolwiek klauzula niniejszych Warunków uznana zostanie za nieważną, podlegającą
unieważnieniu, bezprawną lub w inny sposób niewykonalną, nie wpłynie to na ważność,
legalność i wykonalność pozostałych klauzul niniejszych Warunków.
4. W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie znajdują przepisy prawa
polskiego. Niniejsza Witryna kierowana jest do Użytkowników zamieszkałych w Polsce.
W przypadku korzystania z Witryny przez Użytkowników z innego kraju niż Polska,
powinni oni stosować się również do obowiązujących ich przepisów prawa lokalnego.

