
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Administratorem Serwisu dostępnego pod adresem www.bacardimartinib2b.pl jest  

Look Ad Buczyk Spółka komandytowa z siedzibą  

w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS: 0000501152, NIP: 7792420499. 

2. Korzystanie z Serwisu odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jeśli nie zgadzają się 

Państwo z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu, prosimy o opuszczenie Serwisu. 

3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat (pełnoletnia). 

4. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych 

na niej Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy 

formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży. 

5. Celem Serwisu jest świadczenie następujących usług drogą elektroniczną: umożliwienie 

pełnoletnim Użytkownikom zapoznania się z informacjami o markach i produktach Bacardi 

oraz formularz kontaktowy. 

6. W celu korzystania ze Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących 

wymogów technicznych: posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, 

z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki, z systemem operacyjnym Windows,  

Mac OS, iOS lub Android oraz z obsługą plików cookies. 

7. 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. 

8. Użytkownika Serwisu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz 

udostępnionych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych 

i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także przepisów obowiązującego prawa. 

 

§2  

Definicje 

Na potrzeby interpretacji niniejszego Regulaminu, poniżej wskazanym pojęciom nadaje się 

poniższe znaczenie: 

a) Administrator – Look Ad Buczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu 

(60-319), ul. Ptasia 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000501152, NIP: 7792420499. 

b) Bacardi – 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 
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084196, 

NIP: 5271022944, REGON: 010951220. 

c) Platforma – Platforma Zamówieniowa B2B o charakterze zamkniętym, dostępna  

w domenie internetowej pod adresem internetowym www.bacardimartinib2b.pl.  

d) Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem 

www.bacardimartinib2b.pl, zawierający szczegółowe informacje na temat 

przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. 

e) Produkt – prezentowany na stronie www.bacardimartinib2b.pl towar,  

w szczególności towar stanowiący napój alkoholowy w rozumieniu  

art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którego producentem jest Bacardi. 

f) Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu. 

g) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 94/46/WE. 

h) Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.bacardimartinib2b.pl 

i) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. 

§3  

Zasady korzystania z Serwisu 

1. Dostęp do Serwisu możliwy jest po spełnieniu przez Użytkownika następujących 

warunków: 

a) podanie przez Użytkownika informacji na temat ukończenia 18 roku życia; 

b) złożenie przez Użytkownika oświadczenia o chęci zapoznania się z informacjami 

zawartymi na Stronie internetowej, w tym dotyczącymi Produktów oraz akceptacja 

treści niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. 

2. Użytkownicy korzystający z Serwisu zobowiązują się do nieudostępniania jakichkolwiek 

treści znajdujących się w Serwisie osobom trzecim będącym małoletnimi albo osobom 

pełnoletnim, które nie korzystają z Serwisu i nie wyraziły woli zapoznania się z treściami 

dotyczącymi Produktów. 

3. Pod adresem Serwisu prowadzona jest Platforma, za pośrednictwem której świadczone są 

przez Administratora usługi elektroniczne. Szczegółowe informacje dotyczące tych usług 

świadczonych droga elektroniczną zamieszczone zostały w Regulaminie Platformy. 

§4  

Formularz kontaktowy 

1. Korzystanie z Formularza kontaktowego rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia jego 

wypełniania przez Użytkownika. 

2. W Formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, 

nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, treść zgłoszenia. 

3. Usługa elektroniczna Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma 

charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zgłoszenia za jego 

pośrednictwem przez Użytkownika albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania 

formułowania zgłoszenia za jego pośrednictwem przez Użytkownika. 

 

 

§5 
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Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu RODO jest - 

Look Ad Buczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 10. 

2. Dane osobowe zgromadzone i przetwarzane są przez Administratora zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. 

3. W celu weryfikacji i udokumentowania uprawnienia do zapoznania się z informacjami 

zamieszczonymi w Serwisie, w tym dotyczącym Produktów w postaci napojów 

alkoholowych, które mogą być kierowane jedynie do osób pełnoletnich, Administrator 

przetwarza następujące dane: 

a) numer IP Użytkownika; 

b) informację dotyczącą pełnoletności podawaną przez Użytkownika; 

c) informację o złożeniu przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa  

w §3 ust. 1 lit. b) Regulaminu. 

4. Do czasu założenia Konta na Platformie powyższe dane pozostają anonimowe. 

5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania 

z Serwisu. 

6. Administrator przetwarza wskazane w ust. 1 dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w zw. z postanowieniami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdyż dane te stanowią udokumentowanie 

uprawnienia Użytkownika do zapoznania się z treścią Serwisu, dotyczącą napojów 

alkoholowych oraz spełnienia wymagań prawnych wynikających z ww. ustawy.  

7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego udostępnionego 

w Serwisie, Administrator będzie przetwarzał podane przez Użytkownika dane osobowe na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

który polega na udzieleniu odpowiedzi lub podjęciu innych działań wynikających z 

przesłanej przez Użytkownika wiadomości. Podanie danych osobowych Użytkownika w 

tym celu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić nawiązanie 

kontaktu i obsługę zapytania. 

8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce 

Prywatności dostępnej na stronie www.bacardimartinib2b.pl. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze 

świadczonymi usługami, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne 

odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności 

środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych 

osobowych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu. 

10. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym przypadku 

naruszenia swoich praw, jak i o przypadkach naruszania zasad określonych w Regulaminie, 

celem przedsięwzięcia koniecznych środków zapobiegających i chroniących przed dalszymi 

naruszeniami. 

§6 

Prawa autorskie 

1. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych w Serwisie, wyglądu 

i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór  

w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  

są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody Administratora, chyba że Regulamin stanowi inaczej lub 

uprawnienie do dokonywania takich czynności wynika z przepisów powszechnie 

obowiązujących. 
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2. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się w Serwisie jest dozwolone wyłącznie do 

prywatnego, niekomercyjnego użytku, tj. w zakresie własnego użytku osobistego  

w rozumieniu przepisu art. 23 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Serwisu może ulec zmianie z ważnych powodów, tj.: 

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany interpretacji wskutek orzeczeń 

sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub 

organów; 

b) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na 

celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności; 

c) wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczasowych zasad korzystania z Serwisu,  

w tym warunków udostępniania treści zamieszczonych w Serwisie. 

2. W razie jakichkolwiek pytań, czy też zastrzeżeń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, 

Użytkownik może kontaktować się z Administratorem, czy też złożyć reklamację:  

a) pisemnie na adres siedziby Administratora lub; 

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

administracja@bacardimartinib2b.pl. 

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku  

z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu rozstrzygane będą w pierwszej kolejności 

polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących 

przepisów. 

6. Administrator informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter 

dobrowolny. Użytkownik będący konsumentem, w celu polubownego rozwiazywania 

sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod 

adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) 

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy 

ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod 

następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
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