ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

CYBERFAZA.PL
O NAS
Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://cyberfaza.pl (dalej jako: „Strona”) jest
WONSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul.
Półwiejska 25/3, 61-886 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000809528;
sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 7831807772; REGON:
384655479, adres poczty elektronicznej: kontakt@cyberfaza.pl (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży, ani umowy o
świadczenie usług, z wyjątkiem możliwości korzystania z usług elektronicznych (funkcjonalności strony). Strona zawiera linki
afiliacyjne przekierowujące na inne strony internetowe, na których może istnieć możliwość zawarcia umowy, np. umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usług. Administrator nie jest jednak właścicielem tych stron internetowych, ani stroną umów zawieranych za ich
pośrednictwem.
Wszystkie treści, które są dostępne na Stronie, mają wyłącznie charakter informacyjny lub reklamowy, w zakresie produktów lub usług
innych podmiotów. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem
rzeczywistym oraz najnowszą dostępną Właścicielowi wiedzą. Natomiast wszelkie decyzje, które zostały lub zostaną przez daną osobę
podjęte na podstawie zawartych na Stronie informacji, w tym decyzje inwestycyjne lub decyzje o zawieraniu umów z podmiotami
innymi niż Właściciel, są podejmowane na własną odpowiedzialność tej osoby.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach,
przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka
prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie
Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje
w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest
dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z
zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY
Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych
wymagań technicznych:
●
Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
●
Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 70.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji
64.0.3417.83 lub wyższej, Google Chrome w wersji 70.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i
wyższej.
●
Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
●
Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami,
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze
Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać
funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem
Strony:

●
●

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@cyberfaza.pl;
pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Półwiejska 25/3, 61-886 Poznań.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe
zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE
Na Stronie dostępne są następujące funkcjonalności (usługi elektroniczne): treści, linki afiliacyjne oraz newsletter.
(1)
W skład treści wchodzą informacje dostępne na Stornie Internetowej, związane z jej tematyką, takie jak np. artykuły,
profile informacyjne czy opisy produktów. Dostęp do treści jest możliwy po przejściu do którejkolwiek zakładki dostępnej na Stronie
Internetowej, odnoszącej się do danego rodzaju treści. Treści są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających Stronę
Internetową. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z treści poprzez zamknięcie
przeglądarki internetowej lub danej zakładki Strony Internetowej.
(2)
Linki afiliacyjne stanowią umieszczone na Stronie przekierowania do innych stron internetowych, na których może
istnieć możliwość zawarcia umowy, np. umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Administrator nie jest właścicielem tych
stron internetowych ani stroną umów zawieranych za ich pośrednictwem, jednakże Administrator może otrzymać prowizję od
sprzedawcy lub usługodawcy danej strony internetowej, jeżeli Usługobiorca zawarł za jej pośrednictwem umowę po przekierowaniu go
do tej strony poprzez link afiliacyjny umieszczony na Stornie Internetowej Administratora. Skorzystanie z linku afiliacyjnego polega
na przejściu do dostępnej na Stronie treści zawierającej link afiliacyjny i kliknięciu linku. Usługobiorca ma możliwość w każdej
chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z linku afiliacyjnego poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
(3)
Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w części Strony dotyczącej Newslettera widocznej na stronie
Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.
Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i
bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@cyberfaza.pl.

PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w
jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w
zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej
zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem
Strony:
●
●

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@cyberfaza.pl;
pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Półwiejska 25/3, 61-886 Poznań.

