INFORMACJE PRAWNE
WARUNKI UŻYTKOWANIA I STATUT
Art. 1 – Opis strony
Stronę opublikowała La Compagnie des Fromages & RichesMonts, spółka komandytowo-akcyjna, z
kapitałem 137.040.000 EUR, z siedzibą pod adresem 5, rue Chantecoq, 92800 Puteaux, Francja,
zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre pod numerem 501 645 196, tel.: +(33) 1 46 43 61
00,
Dyrektor publikacji: Isabelle GUILMAIN
Hosting strony zapewnia NAITWAYS SAS, spółka akcyjna uproszczona z kapitałem 50.000 EUR, z
siedzibą pod adresem 10, rue Mercoeur, 75011 Paryż, Francja, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek w
Paryżu pod numerem 508 823 614, tel.: + (33) 1 83 64 00 00, http://www.naitways.com.
Art. 2 – Wynagrodzenie za użytkowanie serwisu
Użytkowanie serwisu stworzonego przez CF&R zgodnie z poniższymi ogólnymi warunkami jest w pełni
nieodpłatne.
Natomiast koszt wyposażenia (komputer, telefon, oprogramowanie, umowy telekomunikacyjne, itd.)
umożliwiającego dostęp do serwisu, obciąża wyłącznie użytkowników Internetu, tak samo jak koszt
podłączenia do Internetu.
Art. 3 – Własność intelektualna
Dostęp do Strony uprawnia jej użytkowników do prywatnego i niewyłącznego jej użytkowania. Wszelkie
informacje udostępnione na Stronie, zwłaszcza tekst, zdjęcia, logo, znaki towarowe, filmy, itp., stanowią
dzieła w rozumieniu Kodeksu własności intelektualnej. W związku z tym, jakiekolwiek ich udostępnianie
lub kopiowanie, w całości lub częściowo, bez zgody ich twórców lub posiadaczy, jest niezgodne z
prawem.
Art. 4 – Bierne gromadzenie danych osobowych
Niektóre dane osobowe rejestrowane na naszym serwerze są dobrowolnie udostępniane przez Państwa
podczas wypełniania formularza online. Pozostałe dane są automatycznie gromadzone przy okazji
odwiedzin na stronie.
Do tej ostatniej kategorii zaliczają się:
−

−
−
−
−

Państwa adres IP: adres IP jest przydzielany poszczególnym komputerom przez dostawcę łącza
internetowego w celu umożliwienia Państwu dostępu do Internetu. Ogólnie uznaje się, że adres ten
nie pozwala na identyfikację użytkownika, gdyż ulega zmianie przy każdym połączeniu.
Państwa login używany podczas odwiedzin obszarów Strony o ograniczonym dostępie.
Adres internetowy, z którego łączą się Państwo ze stronami http://www.lerustique.pl/
Data i godzina odwiedzin Strony oraz odwiedzane podstrony.
System operacyjny w Państwa komputerze oraz oprogramowanie służące do nawigacji.

Art. 5 – Ciasteczka
Podczas odwiedzin naszej Strony, pliki tekstowe zwane „ciasteczkami (ang. cookies) mogą zostać
umieszczone na Państwa terminalu (komputer, telefon komórkowy, tablet).
CF&R wykorzystuje dwa rodzaje „ciasteczek” w celu pozyskiwania anonimowych informacji
dotyczących nawigacji oraz wysyłania treści odpowiednich dla rodzaju terminalu lub interesujących dla
użytkownika.

−

−

„ciasteczka” identyfikujące sesję, to „ciasteczka” techniczne, ściśle niezbędne do dokonywania
operacji na Stronie. Umożliwiają one dostęp do obszarów zastrzeżonych do użytku osobistego na
naszej Stronie, wykorzystują narzędzia identyfikacji użytkowników („ciasteczka” identyfikujące
sesję).
„ciasteczka” służące pomiarowi ruchu na Stronie.

CF&R korzysta z analitycznego narzędzia Google Web pod nazwą „Google Analytics”; jest to
oprogramowanie, które umieszcza na Państwa komputerze „ciasteczka” umożliwiające mu analizę
odwiedzin na Stronie. Celem tych „ciasteczek” jest potencjalna rejestracja danych związanych z Państwa
nawigacją na naszej Stronie (data i godzina odwiedzin, liczba odwiedzin na Stronie, odwiedzane
podstrony, ilość czasu spędzona na Stronie, współczynnik odrzuceń, użytkowany system operacyjny,
przeglądarka, kraj, z którego nastąpiło połączenie, słowa kluczowe wykorzystane do wyszukania Strony,
pochodzenie użytkowników, zachowanie użytkowników, itp.), które możemy wykorzystać przy Państwa
kolejnych odwiedzinach. Dane gromadzone przez „ciasteczka” dotyczące użytkowania Strony przez
Państwa będą przekazywane, gromadzone i przechowywane przez Google na należących do tej firmy
serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te dane do oceny korzystania
przez Państwa ze Strony, a także do przygotowania zbiorczych raportów analitycznych nt. ruchu na
Stronie dla CF&R.
Więcej informacji na temat Google Analytics i ochrony danych można znaleźć pod adresem
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
oraz https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fr
Każdy użytkownik Internetu ma prawo do akceptacji lub odmowy akceptacji „ciasteczek". Mogą Państwo
odmówić akceptacji „ciasteczek” odwołując się do preferencji / ustawień Państwa oprogramowania do
nawigacji.
Pod poniższymi linkami można znaleźć wskazówki dot. „ciasteczek” w różnych przeglądarkach:
1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
3. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
4. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
W razie odmowy lub usunięcia możliwości stosowania „ciasteczek” pochodzących z naszej Strony,
niektóre funkcje Serwisu mogą działać nie w pełni poprawnie. Więcej informacji na temat „ciasteczek” i
jak sobie z nimi radzić znajdą Państwo pod adresem:
https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/czym-wlasciwie-sa-pliki-cookies-ciasteczka-w-przegladarce/
Art. 6 – Ochrona i wykorzystanie danych osobowych
Formularz kontaktowy:
Dane osobowe przekazywane w formularzu kontaktowym na Stronie są zastrzeżone do wyłącznego
użytku CF&R, która korzysta z nich jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesyłane za
pomocą zakładki „Kontakt”.
Każdy użytkownik Internetu, który wypełnił taki formularz, ma prawo dostępu, korekty i usunięcia
swoich danych osobowych, wykonywane poprzez kontakt z „CF&R, Service qualité, BP 80085, 14503
Vire Cedex, Francja”.
Promocje:
W ramach promocji organizowanych na Stronie, CF&R może żądać podania danych osobowych od
użytkowników. W formularzu rejestracyjnym danej gry zostanie ściśle określona osoba odpowiedzialna za
przetwarzanie tych danych osobowych oraz cel, w jakim dane te są gromadzone. Osoba odpowiedzialna
za ich przetwarzanie wykorzysta te dane osobowe jedynie w celach podanych użytkownikom Internetu z

chwilą rejestracji uczestnictwa w grze.
W niektórych przypadkach oraz za wyraźną zgodą użytkownika, dane osobowe mogą zostać
wykorzystane w celu przesyłania przez CF&R i/lub jej partnerów ofert handlowych użytkownikom.
CF&R nie przekaże danych osobowych uczestników gier osobom trzecim, chyba że dany uczestnik
wyrazi na to zgodę.
W każdym przypadku, uczestnicy gier mają prawo dostępu, korekty i usunięcia swoich danych
osobowych, wykonywane poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie tych danych
osobowych.
Gromadzenie danych jest obowiązkowe w przypadku uczestnictwa w grze. W związku z tym, uznaje się,
że osoby, które nie wykonają prawa usunięcia swoich danych osobowych przed zakończeniem gry,
rezygnują z uczestnictwa w grze.
Dane nie osobowe:
Wszelkie informacje nie stanowiące danych osobowych, które przekażą Państwo za pośrednictwem
Strony CF&R (komentarze, opinie, sugestie, itp.) mogą zostać wykorzystane przez CF&R bez ograniczeń
oraz bez prawa do wynagrodzenia dla Państwa lub osób trzecich. Informacji tych CF&R nie będzie
traktował jako poufnych.
Art. 7 – Ustalenia dotyczące poufności
CF&R wykorzystuje narzędzia umożliwiające bezpieczne przechowywanie danych osobowych,
pozwalające uniknąć ich utraty, modyfikacji lub piractwa. Dostęp do powyższych systemów archiwizacji
posiadają jedynie nieliczne osoby upoważnione.
Art. 8 – Zagrożenia związane z Internetem
Usługi są dostępne na Stronie przez całą dobę, za wyjątkiem przypadków zaistnienia siły wyższej oraz
innych sytuacji niezależnych od CF&R, oraz z zastrzeżeniem potencjalnych awarii lub konserwacji
systemu.
CF&R nie gwarantuje szybkości transferu danych i czasu odpowiedzi w odniesieniu do przesyłu danych
pomiędzy Internetem i platformą Strony. Szybkość przesyłu danych nie wynika z oferowanej przez CF&R
usługi dostępu do Strony, jest natomiast związana z właściwościami danej sieci, związanymi z
technicznymi metodami zarządzania ruchem internetowym.
CF&R przypomina użytkownikom o właściwościach i ograniczeniach Internetu oraz nie ponosi
odpowiedzialności za skutki łączenia się przez użytkowników z Internetem za pośrednictwem Strony.
W szczególności, CF&R nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub straty, ani materialne ani
niematerialne, wyrządzone użytkownikom, ich sprzętowi komputerowemu, lub przechowywanym na tym
sprzęcie danym, jak również za żadne skutki poniesione przez nich w zakresie działalności osobistej,
zawodowej lub gospodarczej.
CF&R nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie informacji widocznych na
Stronie w obszarach dostępu osobistego.
CF&R nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia się ze Stroną przez jednego lub
więcej użytkowników w związku z zaistnieniem problemów technicznych lub innych, zwłaszcza
związanych z przeciążeniem sieci.
Art. 9 – Tymczasowe i ostateczne zawieszenie łącza
CF&R może jednostronnie, w każdym momencie, tymczasowo lub ostatecznie zawiesić łącze ze Stroną
bez ponoszenia odpowiedzialności oraz bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

Art. 10 – Strony podmiotów trzecich i hiperłącza
Strony internetowe mogą zawierać hiperłącza do innych stron prowadzonych przez inne podmioty,
odrębne i niezależne od CF&R.
CF&R nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach podmiotów trzecich, za ich
możliwe wykorzystanie, oraz za treści, do których powyższe strony podmiotów trzecich mogą odsyłać.
Użytkownikom Strony lub osobom odwiedzającym ją nie wolno umieszczać hiperłączy do Strony bez
wyraźnej uprzedniej zgody CF&R.
Art. 11 – Postanowienia końcowe
CF&R ma prawo zmiany powyższych ogólnych warunków użytkowania w każdym momencie.
Użytkowników obowiązuje najnowsza wersja ogólnych warunków użytkowania. Ogólne warunki
użytkowania podlegają prawu francuskiemu, zaś wszelkie spory związane z ich wykonaniem i/lub
interpretacją będą rozstrzygane przez sądy francuskie. Ściśle zabrania się wykorzystywania lub
kopiowania nazwy CF&R i/lub jej logo, a także wszelkich znaków, projektów lub wzorów wymienionych
i/lub opublikowanych na Stronie lub na wszelkich innych stronach, w jakimkolwiek celu, a zwłaszcza w
celach reklamowych, bez uprzedniej pisemnej zgody CF&R.
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