
REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU WWW.ITALUX.PL 

I. Korzystanie ze strony 

 

1. Treści zawarte na stronie www.italux.pl, przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku 
ogólnego i nie są wiążące. Mogą one zostać zmienione, zmodyfikowane jak również usunięte 
bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. 

2. Italux Sp. z o.o. Spółka komandytowa, nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody, 
wynikające z wykorzystania  informacji , treści lub danych  zawartych  na stronie www.italux.pl 

3. Wszelkie materiały zawarte na tej stronie są własnością firmy Italux Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa, włączając w to wszelkie treści, elementy graficzne, projekt jak również koncepcję 
organizacji treści. 

4.   Nieautoryzowane korzystanie z zasobów znajdujących się na stronie www.italux.pl oraz 
wszelkich podstron  istniejących w jej obrębie będzie stanowiło podstawę do podjęcia przez 
Italux sp. z o.o. Spółka komandytowa  działań zmierzających do skutecznej ochrony 
naruszonych praw. 

 

II. Ochrona praw autorskich 

 

1. Strona www.italux.pl oraz wszelkie materiały zawarte na niej są chronione prawem  a 
autorskie prawa majątkowe należącą wyłącznie  do Italux Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Italux 
sp. z o.o. spółka komandytowa oświadcza, iż w stosunku do znaku towarowego Italux 
przysługuje jej ponadto prawo ochronne w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej. 

2. Zarówno układ treści zawartej stronie internetowej, jak i poszczególne jej części, takie jak 
materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej 
przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do 
poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej 
wynikającej z przepisów tej ustawy. 

3. Informacje oraz materiały zawarte na stronie www.italux.pl można wykorzystywać tylko do 
użytku osobistego. Wykorzystanie materiałów pochodzących z niniejszego serwisu w całości  
lub też w jakiejkolwiek części do innych celów, szczególnie komercyjnych, poprzez: kopiowanie, 
powielanie, odtwarzanie publiczne lub udostępnianie osobom trzecim w jakiejkolwiek innej 
formie może nastąpić tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia wraz z warunkami 
wykorzystania określonych przez Italux Sp. z o.o. Spółka komandytowa. W celu otrzymania 
zgody prosimy o kontakt pod adresem: admin@italux.pl 

4. Zastrzegamy sobie prawo, że w niektórych wypadkach możemy zażądać opłaty za 
wykorzystanie naszych materiałów. W takim wypadku zostaną Państwo o tym poinformowani 
przed zawarciem porozumienia którego ta opłata dotyczy. 

5. W każdej chwili, mimo udzielenia uprzedniej zgody na wykorzystanie naszych treści, danych, 
materiałów graficznych, materiałów reklamowych oraz wszelkich innych dotyczących firmy Italux 
Sp. z o.o. Spółka komandytowa, zastrzegamy sobie prawo aby w trybie natychmiastowym 
nakazać Państwu usunięcie materiałów bez podania przyczyn. 



6. Korzystanie z materiałów zawartych na stronie www.italux.pl, w celu innym niż do użytku 
osobistego odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego. 

 

III. Polityka prywatności. 

 

1. Poniższy regulamin dotyczący polityki prywatności określa sposób oraz zasięg ochrony 
informacji podanych podczas procesu rejestracji użytkowania. 

2. Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych firmowych . Wszelkie informacje podane 
podczas rejestracji, według których to nastąpi weryfikacja oraz identyfikacja Państwa w naszym 
serwisie są używane zgodnie z  niniejszym regulaminem 

3. Zasady te mogą ulec zmianie i zostaną Państwo o tym poinformowani. Zasady dotyczące 
polityki prywatności obowiązują od 2011.03.11. 

4. Mamy prawo gromadzić następujące dane: 

- imię, nazwisko 

- informacje o stanowisku w firmie 

- nazwę firmy lub biura architektonicznego które Państwo reprezentują 

- informacje kontaktowe takie jak: adres email, telefon kontaktowy 

- wszelkie inne dane o które są Państwo pytani podczas procesu rejestracji, w celu zapewnieni 
Państwu lepszej obsługi i badaniu klienta 

5. Zapewniamy ochronę  gromadzonych przez nas danych. W celu ochrony podjęliśmy wszelkie 
niezbędne kroki w celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa tych danych, kroki 
zarówno dotyczące zabezpieczeń elektronicznych jak również fizyczne poprzez ograniczenie 
dostępu do tych danych tylko dla osób do tego uprawnionych. 

6. Jeżeli chcieliby Państwo abyśmy zaprzestali gromadzenia danych prosimy taką prośbę 
skierować emailem pod adres: admin@italux.pl 

7. Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani rozprowadzać Państwa danych osobowych 
osobom trzecim. Takiego dostępu udzielimy tylko i wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej zgody od 
Państwa lub w przypadku dostęp ten będzie prawnie wymagany. 

8. Państwa dane mogą być użyte przez nas do wysyłania materiałów promocyjnych tylko jeśli 
wyrażą Państwo na to zgodę. 

 

IV. Podsumowanie 

 

1. W sprawach które nie zostały uregulowane przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. 



	  


