REGULAMIN STRONY
1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.dlaczegooni.pl (zwana dalej
„stroną”), udostępnionej przez administratora strony Sii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al. Niepodległości 69, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000249203,
posługującej się NIP 525-23-52-907, Regon 140381516, zwaną dalej „Twórcą strony”.
2. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie możliwości połączenia z siecią Internet.
3. Twórca strony umożliwia na stronie:
a) Rozwiązywanie quizów
b) Kontakt poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie.
4. Użytkownik strony jest obowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Twórca strony oświadcza iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze
zm.) w odniesieniu do danych przekazywanych przez użytkowników w przypadku wypełnienia
formularza lub wypełnienia quizu znajdującego się na stronie.
W przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza znajdującego się na stronie, przekazane
przez niego dane osobowe będą przetwarzanie w celu odpowiedzi na pytanie przesłane przez
Użytkownika oraz w celu wysyłki materiałów marketingowych Sii. W przypadku wypełnienia
formularza znajdującego się na stronie użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych
przez Twórcę strony w ww. celu. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał
informacji marketingowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych na zakończenie quizu, przekazane
przez niego dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania wyników quizu oraz w celu
wysyłki materiałów marketingowych Sii. W przypadku przekazania danych w quizie Użytkownik
zgadza się na przetwarzanie jego danych przez Twórcę strony w ww. celu. Użytkownik
korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych, jeśli nie wyrazi na to
zgody.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich
poprawiania.
6. Twórca strony zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań niezbędnych do zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania strony. Jednakże, w przypadku wystąpienia awarii przesyłanie
danych może ulec zakłóceniom. Zauważone przez użytkownika zakłócenia w działaniu strony
może on zgłosić pod adresem dlaczegooni@pl.sii.eu.
7. Pliki cookies.
7.1. Strona www.dlaczegooni.pl używa plików cookies. Korzystający ze strony Użytkownik
zgadza się na wprowadzenie cookies w urządzeniu. Pliki cookies umożliwiają pełniejsze
korzystanie z możliwości strony, zwiększają jej funkcjonalność i dopasowują wiadomości
do zainteresowań konsumenta. Pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób
konsument korzysta z naszej strony. Korzystając ze strony www.dlaczegooni.pl,
Użytkownik zgadza się z naszą polityką cookies.
7.2. Rodzaje wykorzystywanych przez Twórcę strony plików cookies:

•

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez
użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
• „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników
w serwisie.
7.3. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w każdym czasie. Zmiany
mogą zostać wprowadzone w taki sposób, by informować o każdorazowym zamieszczeniu
w urządzenia Użytkownika plików cookies lub by blokować ich automatyczną obsługę.
Szczegółowe informacje odnośnie możliwości zmiany ustawień plików cookies dostępne
są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
8. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z momentem jego publikacji. Twórca strony
zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z momentem
ich publikacji na stronie.
9. Twórca strony nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia użytkownika wynikające z
nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.

