
REGULAMIN STRONY  

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania strony blogowej Klub 6WIN dostępnej pod 

adresem www.blog.6win.pl  ( dalej zwanej „blogiem”). 

2. Właścicielem bloga jest firma Food&Wine Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce (32-085), ul. 

Komandosów 1 lok. 3; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000181735, NIP: 5361740181, REGON: 250817003, o kapitale 

zakładowym w wysokości 505 000 PLN wpłaconym w całości (dalej zwana 

„Właścicielem”).  

3. Czytelnikiem strony, (zwanym dalej „Czytelnikiem”) może być każda osoba pełnoletnia 

po zaakceptowaniu postanowień regulaminu. Zaakceptowanie regulaminu przez 

Czytelnika oznacza akceptację jego zapisów oraz potwierdza pełnoletność Czytelnika.  

4. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z treści zamieszczonych na blogu w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, z poszanowaniem praw autorskich oraz 

praw osób trzecich. 

5. Głównym celem bloga jest dostarczanie treści edukacyjnych oraz propagowanie 

zdrowego stylu życia, poprzez publikowanie artykułów o tematyce winnej, kulinarnej, 

podróżniczej oraz zdrowego trybu życia. 

6. Blog ma również charakter informacyjny o Właścicielu bloga. 

7. Celem bloga nie jest promowanie i reklama napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

8. Artykuły odnoszące się do napojów alkoholowych mają charakter subiektywnej oceny i 

recenzji autora danej publikacji na blogu. 

 

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH  

 

1. Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela swoich danych dostarczanych 

za pomocą plików cookies, niebędącymi danymi osobowymi, służącymi do celów 

analityki internetowej. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na 

funkcjonowanie strony. 

2. Czytelnik ma prawo zrezygnować z możliwości przechowywania danych za pomocą 

plików cookies poprzez wcześniejszą konfigurację używanej przeglądarki internetowej. 

3. Każdorazowe wysłanie formularza kontaktowego przez Czytelnika wymaga wyrażenia 

zgody Czytelnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela bloga w 

celach kontaktowych.  

4. Czytelnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela w 

celu otrzymywania wiadomości zawierających treści informacyjne oraz marketingowe, 

zwane usługą newsletter. Czytelnik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania 

wiadomości. Akceptując postanowienia regulaminu Czytelnik wyraża zgodę na 

http://www.blog.6win.pl/


udostępnienie swoich danych osobowych  innym podmiotom w zakresie niezbędnym do 

świadczenia usługi newsletter.  

5. Właściciel ma prawo do udostępnienia oraz przekazania anonimowych danych  

niezbędnych do przeprowadzenia działań analitycznych nieobejmujących danych 

osobowych Czytelnika. 

6. Z zastrzeżeniami zawartymi w niniejszym Regulaminie, Właściciel nie będzie udostępniać 

zgromadzonych danych osobowych Czytelników innym osobom lub instytucjom, chyba 

że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Czytelnika. 

7. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego administrowania oraz 

chronienia danych osobowych Czytelnika. 

§ 3 PRAWA AUTORSKIE 

1. Zawartość strony jest chroniona polskimi oraz międzynarodowymi prawami autorskimi. 

2. Wszelkie treści zamieszczanie na stronie ( w tym między innymi tekst, grafika, zdjęcia, 

obrazy, obrazy ruchome, dźwięk, ilustracje, pliki, dokumenty ), jak również jakakolwiek 

część lub element Strony lub jej Treści nie może być w żaden sposób rozpowszechniane, 

kopiowane, retransmitowane, za pośrednictwem jakichkolwiek środków, bez zgody 

Właściciela. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie, w tym 

autorskie prawa majątkowe, stanowią własność Właściciela bądź firm i osób 

uprawnionych, z którymi Właściciel zawarł stosowne umowy na wykorzystanie tych 

materiałów. W związku z powyższym Czytelnik jest uprawniony jedynie do oglądania i 

czytania treści zamieszczonych na Blogu. 

3. Naruszenie praw autorskich wiąże się z odpowiedzialnością prawną.  

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny na www.blog.6win.pl. 

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.  

3. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania bloga. 

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do bloga. 

 

 


