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NOTA PRAWNA
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
Artykuł 1 - : OPIS STRONY INTERNETOWEJ
Wydawcą Strony jest Compagnie des Fromages & RichesMonts (dalej jako CF&R),
spółka komandytowo-akcyjna prawa francuskiego, o kapitale 137 040 000 EUR, z
siedzibą pod adresem 5 rue Chantecoq, 92800 PUTEAUX, Francja, zarejestrowana
w rejestrze handlowym i spółek w Nanterre pod numerem 501 645 196.
Telefon: 01.46.43.61.00
Dyrektor publikacji: Stéphane VELAY
Hosting tej Strony zapewnia spółka NAITWAYS, uproszczona spółka akcyjna prawa
francuskiego o kapitale zakładowym 50 000 €, z siedzibą pod adresem 10 rue
Mercoeur, 75011 PARYŻ, Francja, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek
w Paryżu pod numerem 508 823 614.
Telefon: 01.83.64.00.00
Strona internetowa: http://www.naitways.com
Artykuł 2 - : NIEODPŁATNY CHARAKTER USŁUGI
Korzystanie z usługi udostępnionej przez CF&R i opisanej w niniejszych warunkach
ogólnych jest całkowicie nieodpłatne.
Jednakże koszty związane z korzystaniem z urządzeń (komputera, tabletu,
telefonu, oprogramowania, środków telekomunikacji, itp.) pozwalających na
dostęp do usługi leżą wyłącznie w gestii internauty, podobnie jak koszty połączenia
z siecią Internet.
Artykuł 3 – : WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Dostęp do Strony oznacza przyznanie Użytkownikowi prywatnego i niewyłącznego
prawa do korzystania ze Strony.
Wszystkie elementy rozpowszechniane na tej Stronie, w szczególności teksty,
zdjęcia, logo, znaki towarowe, wideo, stanowią utwory w rozumieniu francuskiego
kodeksu własności intelektualnej.
W rezultacie, wyświetlanie lub kopiowanie, w całości lub w części, bez zgody
autorów lub osób uprawnionych, jest nielegalne.
Artykuł 4 - : INFORMATYKA I SWOBODY
Zgodnie z francuską ustawą o „Informatyce i swobodach” nr 78-19 z dnia 6
stycznia 1978 r., każdy internauta ma prawo dostępu, poprawiania lub żądania
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usunięcia dotyczących go danych osobowych i może także, z ważnych powodów,
sprzeciwić się ich przetwarzaniu.
Użytkownik może skorzystać z tych praw, wysyłając e-mail lub list polecony z
potwierdzeniem odbioru na odpowiednie poniższe adresy:
Le Rustique - Données Personnelles
E-mail: zakładka „kontakt” na Stronie www.lerustique.pl
Poczta tradycyjna: CF&R, Service qualité, BP 80085, 14503 Vire Cedex Francja
W celu rozpatrzenia żądania użytkownika, należy przesłać nam dane niezbędne do
identyfikacji: nazwisko, imię, adres e-mail oraz adres pocztowy.
Zgodnie z przepisem artykułu 92 francuskiego dekretu nr 2005-1309 z dnia 20
października 2005 r., do każdego żądania prawa dostępu, sprzeciwu do
przetwarzania danych osobowych lub ich poprawiania należy dołączyć kopię
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Ponadto, każdy internauta ma prawo wniesienia reklamacji do francuskiej Krajowej
Komisji ds. Informatyki i Swobód (fr. Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés (CNIL)), w szczególności za pośrednictwem strony internetowej
www.cnil.fr.
Od czasu wejścia w życie francuskiej ustawy nr 2016-1321 z dnia 7 października
2016 r. zmieniającej wspomnianą wyżej ustawę z dnia 6 stycznia 1978 r. (ze
zmianami) chętne osoby mogą zadecydować o losie dotyczących ich informacji na
wypadek śmierci.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej CNIL pod następującym
adresem: https://www.cnil.fr/.
Każda osoba ma także prawo do przenoszenia danych osobowych, które
przekazała administratorowi danych osobowych.
To prawo wykonuje się na takich samych warunkach, jak prawo dostępu i
poprawiania danych osobowych.
Użytkownik potwierdza, że został poinformowany, iż skorzystanie z powyższych
praw może spowodować czasowe zmniejszenie możliwości świadczenia Usługi i
wyraża na to zgodę.
Artykuł 5 – : ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niektóre dane osobowe zapisane na naszym serwerze użytkownik dostarcza z
własnej woli, wypełniając formularz online.
Inne są zbierane automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej.
Te dane są zbierane, kiedy Użytkownik:
-

Tworzy konto osobiste na jednej ze Stron CF&R;

-

Wysyła zapytanie o informacje na jednej ze Stron CF&R;

-

Przegląda jedną ze stron CF&R lub przegląda informacje dotyczące
produktów;

-

Uczestniczy w grze lub konkursie;

-

Kontaktuje się z Działem Obsługi Klienta;

Zbierane dane:
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W ramach wskazanej wyżej działalności CF&R zbiera następujące dane osobowe:
-

Nazwisko;

-

Imię;

-

Adres;

-

Adres e-mail;

-

Adres IP użytkownika: adres IP (IP = Internet Protocol) to numer
identyfikujący, przyznawany na stałe lub tymczasowo dla każdego
podłączenia do sieci informatycznej wykorzystującej Internet Protocol.
Adres IP jest podstawą systemu rutingu pakietów danych w Internecie.

-

Login użytkownika, kiedy użytkownik przegląda elementy o ograniczonym
dostępie;

-

Adres Strony Internetowej, z której użytkownik połączył się ze Stroną
Internetową:https://www.lerustique.pl/ ;

-

Data i godzina odwiedzin użytkownika i strony przeglądane przez
użytkownika;

-

System operacyjny komputera i przeglądarka internetowa.

Artykuł 6 – : KORZYSTANIE Z COOKIES
Czym jest cookie?
Cookie to plik tekstowy zapisywany i przechowywany na dysku twardym
internauty, o ile wyrazi na to zgodę, przez serwer odwiedzanej Strony.
Cookie pozwala rozpoznać terminal (komputer, telefon komórkowy lub tablet)
Użytkownika, kiedy ponownie odwiedza on Stronę internetową. To nie Użytkownik
jest rozpoznawany, ale terminal, z którego odwiedza on Stronę internetową.
Przy przeglądaniu jednej ze stron CF&R, „cookies” pochodzące od firmy (firm)
odpowiedzialnej (-ych) za daną Stronę internetową mogą być zapisywane na
terminalu użytkownika.
Podczas pierwszego przeglądania Strony CF&R, pojawi się baner wyjaśniający
kwestię korzystania z „cookies”. Użytkownik będzie miał możliwość zmiany
ustawień zgód w zależności od rodzaju plików cookies i wyrazić zgodę na ich
stosowanie.
Po zakończeniu zmiany ustawień, kontynuowanie przeglądania stron będzie
uważane za przyjęcie do wiadomości i akceptację zapisywania „cookies” w
terminalu klienta/potencjalnego klienta.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami długość życia zapisanych cookies nie może
przekroczyć 13 miesięcy.
Do czego służą cookies stosowane na naszej Stronie?
Jedynie podmiot wydający cookies może je odczytać lub zmienić zawarte w nich
informacje.
Stosowane na naszej Stronie pliki cookies są wykorzystywane do rozpoznawania
terminalu Użytkownika, kiedy łączy się on z jedną z naszych Stron, w celu:
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-

Optymalizacji sposobu prezentacji naszej Strony do ustawień wyświetlania
terminalu Użytkownika (języka, rozdzielczości ekranu, używanego systemu
operacyjnego, itp.) podczas odwiedzania stron, w zależności od sprzętu i
programów do wyświetlania lub odczytu, tworzących łącznie terminal i do
śledzenia dalszego przeglądania na naszych stronach z poziomu danego
terminalu.

-

Zezwalania Użytkownikowi na dostęp do zastrzeżonych i osobistych części
naszych Stron, takich jak konta osobiste na bazie informacji, które
Użytkownik przesłał w momencie utworzenia konta. Użytkownik ma w ten
sposób dostęp do spersonalizowanych, zastrzeżonych dla niego treści.

-

Zapamiętywania informacji dotyczących formularza, który Użytkownik
wypełnił na naszej Stronie (dostęp do jego konta).

-

Sporządzania statystyk dotyczących ilości odwiedzin i korzystania z naszych
Stron.

-

Zliczania ilości odsłon i aktywowania danych części naszych treści w celu
obliczenia kwot należnych autorom i sporządzania statystyk.

Różne kategorie wykorzystywanych plików cookies
CF&R może wykorzystywać różne kategorie plików „cookies”, mających na celu w
szczególności zbieranie anonimowych informacji związanych z poruszaniem się
użytkownika po stronach internetowych i przedstawiania użytkownikowi treści
dostosowanych do jego terminalu i zainteresowań.
Te pliki cookies można zaklasyfikować do poniższych kategorii:
-

„Cookies” niezbędne do świadczenia usługi wyraźnie żądanej przez
użytkownika. Są to „cookies” techniczne, niezbędne dla funkcjonowania
Strony. Pozwalają na dostęp do zastrzeżonych i osobistych części naszej
Strony, dzięki osobistym informacjom logowania („cookie” - identyfikator
sesji).

-

„Cookies” statystyczne, mierzące ilość użytkowników wyświetlanych treści
dla umożliwienia oceny publikowanych treści i ergonomii korzystania ze
strony internetowej lub aplikacji, co pozwala nam lepiej zrozumieć
oczekiwania użytkowników i ich interakcje na naszych stronach.

-

Cookies marketingowe: pozwalają nam wyświetlać reklamy mogące
interesować użytkowników;

-

„Cookies” niezaklasyfikowane nigdzie indziej

Google Analytics
CF&R korzysta z usługi analitycznej Google pod nazwą „Google Analytics”,
programu, który umieszcza „cookies” na komputerze użytkownika, pozwalając na
analizę korzystania ze Strony.
Te „cookies” mają na celu potencjalne rejestrowanie informacji dotyczących
poruszania się użytkownika po naszej Stronie (data i godzina odwiedzin, ilość
odwiedzin na Stronie, wyświetlone strony, czas spędzony na Stronie, współczynnik
odrzuceń, system operacyjny użytkownika, przeglądarka internetowa, kraj, z
którego wykonywane jest połączenie, słowa kluczowe wpisane, aby wejść na
Stronę, pochodzenie internautów, zachowanie internatów...) które możemy
odczytywać podczas późniejszych odwiedzin.
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Informacje zebrane przez „cookies” dotyczące korzystania przez użytkownika ze
Strony będą przesyłane, przechowywane i zabezpieczone przez Google na
serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony przez
użytkownika i przygotowania raportów o aktywności na Stronie, przeznaczonych
dla CF&R.
Więcej informacji o Google Analytics i ochronie danych osobowych można znaleźć
pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr lub
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fr
Zgoda/brak zgody internauty na na cookies
Każdy internauta ma możliwość wyrażenia zgody na „cookies” albo jej braku.
Użytkownik może sprzeciwić
się rejestrowaniu „cookies”,
zmieniając
preferencje/ustawienia przeglądarki internetowej.
Poniższe linki wskazują, jak zmienić ustawienia cookies w różnych przeglądarkach:
1. Jeżeli użytkownik korzysta z przeglądarki Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Jeżeli użytkownik korzysta z przeglądarki Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi
%20ciasteczek
Jeżeli użytkownik korzysta z przeglądarki Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_FR&viewlocale=pl_PL
Jeżeli użytkownik korzysta z przeglądarki Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na „cookies” utworzone przez naszą Stronę lub
usunie je, niektóre z funkcji Strony mogą nie działać prawidłowo.
Artykuł 7 – : OCHRONA I WYKORZYSTYWANIE ZEBRANYCH DANYCH
OSOBOWYCH
Formularz kontaktowy:
Informacje osobowe, przekazywane na formularzu kontaktowym obecnym na
Stronie, są przeznaczone do wyłącznego użytku CF&R, wyłącznie w celu
odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem zakładki „Kontakt”.
Akcje promocyjne:
W ramach akcji promocyjnych organizowanych przez CF&R na Stronie,
użytkownicy chcący wziąć udział w grach mogą zostać poproszeni o podanie
informacji osobowych. Administrator danych osobowych i cele ich przetwarzania
są jasno wskazane w formularzu uczestnictwa w grze. Administrator danych
osobowych będzie je wykorzystywał wyłącznie w celach wskazanych internaucie w
momencie jego uczestnictwa w grze.
W niektórych przypadkach i za wyraźną zgodą internauty, dane osobowe mogą być
przeznaczone dla umożliwienia CF&R lub jego partnerów biznesowych wysyłania
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propozycji lub ofert handlowych. CF&R będzie przekazywał dane osobowe
uczestników gry osobom trzecim wyłącznie za wyraźną zgodą użytkowników.
Zebrane dane osobowe są obowiązkowe w przypadku uczestnictwa w grze. W
rezultacie uważa się, że osoby korzystające, przed zakończeniem gry, z prawa do
żądania usunięcia dotyczących ich danych, zgodnie z artykułem 4 powyżej,
odstępują od udziału w grze.
Dane nieosobowe:
Wszelkie informacje niestanowiące danych osobowych, które użytkownik
przekazuje CF&R za pośrednictwem Strony (uwagi, opinie, sugestie...) mogą być
wykorzystywane przez CF&R, bez ograniczeń prawa do korzystania oraz bez
wynagrodzenia dla użytkownika ani żadnych osób trzecich. CF&R nie będzie
traktował tych informacji jako informacji poufnych.
Artykuł 8 – : ŚRODKI OCHRONY POUFNOŚCI
CF&R wdrożył środki pozwalające na bezpieczne przechowywanie informacji
osobowych, w celu uniknięcia ich utraty, zmiany lub aktów piractwa
komputerowego. Dostęp do systemów przechowywania informacji ma tylko
ograniczona liczba uprawnionych osób.
Artykuł 9 – : ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SIECIĄ INTERNET
Usługi na Stronie są dostępne 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, z
wyjątkiem przypadków siły wyższej, lub zdarzeń poza kontrolą CF&R i z
zastrzeżeniem okresów konserwacji i ewentualnych awarii.
CF&R nie gwarantuje prędkości pobierania/wysyłania ani czasu odpowiedzi
informacji krążących między siecią Internet a platformą Strony.
Prędkość obiegu informacji nie zależy od usługi dostępu proponowanej przez CF&R,
ale od wewnętrznej charakterystyki sieci online związanej ze środkami
technicznymi obsługi generowanego ruchu sieciowego.
CF&R przypomina Użytkownikom o charakterystyce i ograniczeniach sieci Internet
i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z konsekwencjami połączenia
Użytkowników z siecią Internet za pośrednictwem Strony.
W szczególności CF&R nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody materialne
lub niematerialne, wyrządzone Użytkownikom, ich urządzeniom informatycznym i
informacjom w nich przechowywanych ani za konsekwencje mogące z tego
wynikać dla działalności prywatnej, zawodowej lub handlowej Użytkowników.
CF&R nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez osoby trzecie z danych
znajdujących się w kontach osobistych na Stronie.
CF&R nie ponosi także odpowiedzialności w przypadku, gdy jeden lub więcej
Użytkowników nie może uzyskać dostępu do Strony z powodu wady technicznej
lub innego problemu, związanego w szczególności z zatłoczeniem sieci.
Artykuł 10 - : ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI
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CF&R może jednostronnie i w każdej chwili czasowo albo definitywnie przerwać
udostępnianie swojej Strony online bez żadnej odpowiedzialności ze strony CF&R
ani prawa do żądania odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu.
Artykuł 11 – : STRONY OSÓB TRZECICH / HIPERŁĄCZA
Strony internetowe na Stronie mogą zawierać hiperłącza odsyłające do innych
stron internetowych zarządzanych przez firmy niezależne od CF&R, nad którymi
CF&R nie ma żądnej kontroli.
CF&R zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności co do treści takich stron osób trzecich,
korzystania z nich oraz treści, do których takie strony osób trzecich mogą odsyłać.
Żaden Użytkownik lub osoba odwiedzająca Stronę nie może, bez wyraźnej,
uprzedniej zgody CF&R, umieszczać odnośnika do Strony.
Artykuł 12 – : POSTANOWIENIA RÓŻNE
CF&R ma prawo w dowolnej chwili dokonać zmiany niniejszych ogólnych
warunków. Najnowsza wersja ogólnych warunków jest wiążąca dla Użytkowników.
Warunki ogólne korzystania podlegają rozporządzeniom europejskim i prawu
francuskiemu.
Wszelkie spory związane z ich interpretacją zostaną poddane rozstrzygnięciu
sądów francuskich.
Bez uprzedniej, pisemnej zgody CF&R zakazane jest korzystanie lub reprodukcja
nazwy CF&R lub jego logo, a także wszelkich znaków towarowych lub wzorów
cytowanych lub prezentowanych na niniejszej Stronie lub każdej Stronie
powiązanej, w jakimkolwiek charakterze, a w szczególności w celach reklamowych.
© 2018 - CF&R, wszelkie prawa zastrzeżone.

