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REGULAMIN STRONY 
 

1. Definicje 

1.1. Strona - strona internetowa umieszczona pod adresem www.perlan.com.pl 

1.2. Właściciel Strony - firma Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303,  
02-785 Warszawa, NIP: 526-23-69-186 

1.3. Użytkownik - osoba odwiedzająca Stronę. 

2. Postanowienia ogólne 

2.1. Operatorem Strony www.perlan.com.pl jest firma Perlan Technologies Polska 
Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, NIP: 526-23-69-186 

2.2. Strona dostępna jest w domenie internetowej www.perlan.com.pl. 

2.3. Celem funkcjonowania Strony jest prezentacja produktów z oferty firmy oraz 
informacja o danych kontaktowych.  

2.4. Użytkownicy korzystający ze Strony mają obowiązek przestrzegania postanowień 
niniejszego regulaminu oraz obowiązującego w Polsce prawa. 

3. Prawa autorskie 

3.1. Zawartość Strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. 
Prawo do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie posiada Właściciel 
Strony lub inne firmy będące partnerami handlowymi.  

3.2. Żaden element Strony nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie  
i w jakikolwiek sposób bez zgody Właściciela Strony. 

3.3. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie są znakami 
towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich 
właścicieli. 

4. Ochrona prywatności 

4.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) jest firma 
Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, NIP: 
526-23-69-186. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez firmę, w celu 
świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących 
usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając ze Strony 
nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to 
zgody. 

4.2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony 
mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 
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obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru 
sprawiedliwości. 

4.3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych oraz ich 
poprawiania lub wykreślenia z bazy Użytkowników.  

4.4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości 
zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez 
zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. 

5. Polityka plików "cookies" (ciasteczka) 

5.1. Czym są pliki „cookies”? 

Ciasteczka (z ang. cookies) to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe 
o niewielkim rozmiarze, które są wysyłane przez serwer odwiedzanej strony 
internetowej i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystamy w momencie jej 
przeglądania. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z serwisów internetowych, których 
zawartość w postaci treści, zdjęć jak również reklam jest lepiej dopasowana pod 
kątem indywidualnych oczekiwań użytkownika. 

5.2. Co zyskujemy z plikami „cookies”? 

Dzięki zapisanych w plikach "cookies" informacjach, dowiadujemy się więcej  
o upodobaniach Użytkowników, dlatego możemy udoskonalać Stronę czyniąc ją 
lepiej dopasowaną do potrzeb Użytkowników. 

5.3. Przykładowe zalety plików „cookies”: 

- zapamiętują odwiedziny Użytkowników na Stronie i wybrane jej preferencje 

- pomagają w dostarczaniu spersonalizowanej zawartości serwisu 

- pozwalają na korzystanie z kont w serwisach 

- umożliwiają pominięcie konieczności każdorazowego rejestrowania się 

- pozwalają na dokonywanie zakupów on-line 

5.4. Pliki „cookies” mogą być stosowane w celu: 

- konfiguracji serwisu: umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie 

- uwierzytelniania: umożliwiają informowanie gdy Użytkownik jest zalogowany, dzięki 
czemu Strona może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje 

- reklamy: umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla 
Użytkowników 

- analizy i badania zachowań Użytkowników: umożliwiają odczytanie preferencji 
Użytkowników, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze 
Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej 
identyfikacji Użytkownika. 
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5.5. Jakie pliki „cookies” możemy stosować? 

Na Stronie mogą być stosowane różne rodzaje plików „cookies”. 

Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu 
końcowym Użytkownika: możemy stosować zarówno pliki „cookies” umieszczone na 
czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po 
zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu Użytkownika na określony czas 
lub bez okresu ważności. 

Ze względu na ingerencję w prywatność Użytkownika: najczęściej możemy stosować 
pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności Strony, których 
stosowanie nie polega na śledzeniu Użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także 
pliki „cookies“ do śledzenia zachowań Użytkowników, jednak nie zbieramy informacji 
pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego Użytkownika. 

5.6. Zarządzanie plikami „cookies” 

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na 
umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zgodzie  
z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) 
pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików 
„cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych. 

Użytkownik może w każdej chwili zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu 
uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Ustawienia te mogą 
zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików 
„cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 
każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje  
o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

Usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje 
Strony nie będą funkcjonowały poprawnie. 

5.7. Gromadzenie innych danych 

Na naszych serwerach możemy przechowywać także inne dane niż te, które 
pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim 
adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym 
serwisie. Możemy przechowywać także czas nadejścia zapytania do naszego 
serwera, nazwę stacji roboczej Użytkownika i informacje o tym, jakiej używa 
przeglądarki. Dodatkowo, jeśli Użytkownik zostaje przekierowany na stronę 
internetową naszego serwisu (Stronę) z innej strony internetowej to możemy zbierać 
informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie. 

5.8. Wykorzystywanie danych 
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Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie 
najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do 
sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników  
z naszej Strony. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem 
upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej. 

5.9. Więcej na temat plików „cookies” znajdziesz pod adresem www.ociasteczkach.pl 

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Właściciel Strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania Strony, jednak nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że 
działalność Strony będzie przebiegać bez awarii leżących po stronie sprzętu lub 
oprogramowania. Użytkownicy korzystają ze Strony na własną odpowiedzialność. 

6.2. Jakichkolwiek zastrzeżenia do działalności Strony Użytkownik może zgłaszać 
poprzez wysłanie e-maila na adres klient@perlan.com.pl.  

6.3. Właściciel Strony nie odpowiada za szkody wyrządzone Użytkownikom bądź 
osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że 
szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela Strony. 

6.4. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu  
w dowolnym czasie. Aktualny Regulamin będzie dostępny dla Użytkowników na 
Stronie. 

 
 


