
 
Polityka Prywatności i Regulamin  
strony internetowej www.klmmeble.pl 
 

Regulamin strony internetowej www.klmmeble.pl  został przygotowany w oparciu o przepisy prawa 
obwiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Określa on zasady funkcjonowania strony 
internetowej www.klmmeble.pl, a także obowiązki i odpowiedzialność podmiotu zarządzającego oraz 
prowadzącego stronę. 

a. Administrator strony internetowej to firma:  
KLM MEBLE KATARZYNA GŁOWACKA, UL. OBORNICKA 258A, 60-650 POZNAŃ,  
NIP: 699-176-85-14. 

b. Osoby odpowiedzialne za zawartość strony internetowej (treść oraz utwory graficzne)  
i autorzy to firma KLM MEBLE oraz współpracujący z nią partnerzy biznesowi. 

c. Strona internetowa chroniona jest na podstawie przepisów prawa, przede wszystkim Ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 
Poz. 904 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.. 

d. Osoby odpowiedzialne za zawartość strony internetowej i jej autorzy nie wyrażają zgody na 
publikację oraz modyfikację zawartości w jakikolwiek sposób bez zgody, w tym poprzez 
umieszczenie ich w wydawnictwach, prezentacjach, publikacjach, stronach internetowych 
zgodnie z przepisami dot. ochrony praw autorskich zawartymi w Ustawie o ochronie praw 
autorskich. 

e. W przypadku zarówno komercyjnego, jak i niekomercyjnego bezprawnego zastosowania 
zawartości strony internetowej, Właściciel oraz autorzy będą występowali na drogę prawną 
w celu egzekwowania przysługujących im praw wykazanych w Ustawie o ochronie praw 
autorskich. 

f. Użytkownik strony jest uprawniony do korzystania z treści znajdujących się na niej pod 
warunkiem braku naruszeń prawa autorskiego. Strona i jej elementy mogą być 
wykorzystywane tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody administratora strony. 

g. Właściciel strony internetowej oraz autorzy nie są odpowiedzialni za straty finansowe  
i moralne powstające w wyniku wykorzystywania jej treści. 

h. Strona internetowa www.klmmeble.pl wykorzystuje „cookies” – ciasteczka. Służą one do 
celów identyfikacyjnych przeglądarki internetowej w trakcie korzystania ze strony. Nie 
pobierają one danych osobowych użytkownika. Ciasteczka wykorzystywane są do analizy 
statystyk strony internetowej, oparte są między innymi na danych przeglądarki, czasie 
spędzonym przez użytkownika na stronie internetowej. 

i. Przedstawiona na stronie internetowej oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych 
przepisów prawnych. Zawarte na niej dane posiadają jedynie charakter informacyjny. 

j. Wszystkie nieuregulowane w niniejszym regulaminie i polityce prywatności kwestie posiadają 
zastosowanie w odpowiednich przepisach prawnych. 

k. Właściciel strony internetowej zastrzega możliwość zmiany przedstawionej powyżej polityki 
prywatności, co poprzedzone będzie publikacją nowej polityki prywatności na stronie.  
W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań w zakresie prowadzonej polityki prywatności 
oraz regulaminu strony internetowej prosimy o kontakt z firmą KLM MEBLE. 
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