REGULAMIN STRONY AKADEMIASMAKU.PL
§1
Postanowienia wstępne
1.
Niniejszy regulamin strony internetowejakademiasmaku.pl (dalej „Regulamin”) określa zakres
i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony
internetowej
http://www.akademiasmaku.pl (dalej „Strona Internetowa”), w szczególności warunki korzystania
ze Strony Internetowej i świadczenia za jego pośrednictwem usług oraz prawa i obowiązki
użytkowników, właściciela i administratora Strony Internetowej.
2.
Wszelkie prawa do Strony Internetowej przysługują BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 183, 02-222 Warszawa, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000023973, NIP: 524 01-04-641, REGON: 012604823, Numer BDO: 000006798, kapitał zakładowy:
300.000.000,00 złotych (dalej „Właściciel” lub „BSH”).
3.
W imieniu i na rzecz Właściciela, Stronę Internetową prowadzi Insignia Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, ul. Bolesława Prusa 10/17, 30-109 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476537; NIP: 6772376926;
REGON: 122942704, kapitał zakładowy 100.000,00 złotych (dalej „Administrator Strony
Internetowej”), zapewniając w szczególności kompleksową obsługę związaną z tworzeniem Strony
Internetowej oraz jego funkcjonowaniem. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Właścicielu rozumie
się przez to również Administratora Strony Internetowej, chyba że wyraźnie inaczej zastrzeżono.
4.
Korzystanie ze Strony Internetowej może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o zasady
przedstawione w niniejszym Regulaminie.
5.
Użytkownik Strony Internetowej zobowiązany jest zapoznać się z jego Regulaminem
i przestrzegać jego postanowień. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia
Regulaminu, nie powinien korzystać ze Strony Internetowej.
6.
Nazwa Strony Internetowej, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki
towarowe, oprogramowanie, treści w nim zamieszczane oraz baza danych podlegają ochronie prawnej,
w szczególności w oparciu o przepisy prawa autorskiego oraz własności przemysłowej. Korzystanie
przez użytkownika ze Strony Internetowej (w tym z jego zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek
praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może zapoznać
się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.
zm.). Poza określonymi w tej ustawie przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach
komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela kopiowania, modyfikowania, czy
transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Strony Internetowej (w całości lub części). Jeżeli co

innego nie wynika z Regulaminu, wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe, logotypy oraz inne
oznaczenia umieszczone na Stronie Internetowej (dalej „Znaki”) są prawnie chronione. Zgoda na
używanie Strony Internetowej przez użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie
Znaków pojawiających się na Stronie Internetowej. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków
lub nazw, jest zabronione, chyba że Właściciel wyrazi na piśmie zgodę albo przepis prawa stanowi
inaczej.
7.
Właściciel i Administrator Strony Internetowej oświadczają, że Strona Internetowa nie jest
w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani też tworzony we współpracy
z serwisem społecznościowym Facebook.com, a wykorzystuje jedynie jego niektóre powszechnie
udostępniane funkcjonalności.
§2
Cele oraz warunki korzystania ze Strony Internetowej, usługi
1.
Korzystanie ze Strony Internetowej jest nieodpłatne i dobrowolne. Za pośrednictwem Strony
Internetowej Właściciel świadczy następujące usługi (dalej „Usługi”):
a) usługę informacyjną, która polega na zapewnieniu użytkownikom w zakresie określonym
w Regulaminie dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej
tematyce, które są udostępniane za pośrednictwem Strony Internetowej na indywidualne żądanie
w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
b) usługę wyszukiwania, która polega na umożliwieniu użytkownikom zdalnego wyszukiwania
i wyświetlania danych zapisanych na Stronie Internetowej;
c) usługę pobierania, która polega na umożliwieniu użytkownikom pobierania fragmentów treści lub
całych plików udostępnionych na Stronie Internetowej; Strona Internetowa ma charakter kulinarny
i zajmuje się tematyką związaną z gotowaniem, w szczególności ma na celu rozpowszechnianie
przepisów, ciekawostek, a także filmów i wydarzeń kulinarnych realizowanych w ramach projektu
Akademii Smaku, ;
d) usługę polegającą na organizacji przez BSH konkursów o tematyce kulinarnej i związanej
z gotowaniem.
e) usługę udostępniania treści za pośrednictwem serwisów społecznościowych.
2.
Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie
będzie korzystał ze Strony Internetowej w sposób powodujący zaburzenia w pracy lub przeciążenie
systemów teleinformatycznych BSH lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział
w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujący obchodzenie zabezpieczeń lub
zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, w tym treści naruszających dobra osób
trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania.
3.
Strona Internetowa umożliwia udostępnianie jego treści przez użytkowników w serwisie
Facebook.com.
4.
Umowa o świadczenie usług informacyjnych za pośrednictwem Strony Internetowej zostaje
zawarta z chwilą wybrania przez użytkownika odpowiedniego adresu URL ze wskazanych przez niego
stron internetowych lub skorzystania przez niego z przekierowania z innych stron osób trzecich i zostaje

rozwiązana w momencie wyjścia ze Strony Internetowej. Umowa o świadczenie pozostałych Usług
drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z danej Usługi przez użytkownika.
§3
Polityka prywatności
1.
Administratorem danych osobowych przekazywanych lub uzyskiwanych w związku
z korzystaniem ze strony akademiasmaku.pl jest Właściciel, tj. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Przetwarzanie danych
powierzono Administratorowi Strony Internetowej, tj. Insignia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
ul. Bolesława Prusa 10/17, 30-109 Kraków.
2.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych w związku z korzystaniem ze strony
internetowej akademiasmaku.pl są dostępne jako Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dostępna w stopce strony akademiasmaku.pl.
§4
Pozostałe warunki prawne i zasady korzystania ze Strony Internetowej
Z uwagi na brak możliwości informatycznego zablokowania kopiowania elementów treści
zamieszczanych na Stronie Internetowej, ani Właściciel ani Administrator Strony Internetowej
nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnione pobieranie przez osoby trzecie takich elementów,
a w szczególności zdjęć lub filmów i umieszczanie ich w innych serwisach www lub wykorzystywanie
w inny sposób.
§5
Zmiany Regulaminu
Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach
Strony Internetowej, przy czym będą wchodzić w życie po upływie dwóch tygodni od ogłoszenia zmian.
Po uzyskaniu tej informacji Użytkownik powinien zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
Korzystanie przez użytkownika ze Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza
ich akceptację.
§6
Zgłoszenia zakłóceń i reklamacji
1.
Zakłócenia w funkcjonowaniu lub korzystaniu ze Strony Internetowej powinny być zgłaszanie
Administratorowi
Strony Internetowej na adres mailowy: kontakt@akademiasmaku.pl
2.
Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 powyżej będą rozpatrywane przez Administratora Strony
Internetowej w terminie14 dni roboczych od dnia ich wpływu.
3.
Użytkownik może zgłosić reklamację związaną z korzystaniem ze Strony Internetowej poprzez
przesłanie jej na adres e-mail kontakt@akademiasmaku. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie

użytkownika (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej) oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i
okoliczności uzasadniających reklamację.
4.
Reklamacja nie zawierająca powyższych danych nie będzie rozpatrywana/ Właściciel
rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji informując o sposobie jej
rozpoznania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres użytkownika podany w reklamacji.
§7
Postanowienia końcowe
1.
Wszelkie informacje związane z korzystaniem ze Strony Internetowej można uzyskać
kontaktując się z Administratorem
Strony Internetowej mailowo
pod
adresem
kontakt@akademiasmaku.pl lub w formie pisemnej, przesyłając list polecony na adres Administratora
Strony Internetowej podany w § 1 ust. 3 z dopiskiem „Akademia Smaku”.
2.
Regulamin jest opublikowany na Stronie Internetowej i udostępniony do ściągnięcia
w formacie PDF, a ponadto jest dostępny w wersji drukowanej w siedzibie Administratora Strony
Internetowej, pod wskazanym w § 1 ust. 3 adresem.
3.
Strona Internetowa działa w oparciu o przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym do
rozstrzygania
sporów powstałych na tle korzystania ze Strony Internetowej jest prawo polskie, a spory te będą
rozstrzygane wyłącznie przez sądy polskie.
4.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej:
- dostęp do sieci Internet (nie jest zapewniany przez Właściciela),
- do dostępu do Strony Internetowej: urządzenie (komputer, urządzenie mobilne) z zainstalowaną
dowolną przeglądarką internetową.
5.
Poprzez Stronę Internetową Właściciel będzie realizować dostęp do informacji o zmianach
dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług, w tym do informacji, których wymóg
dostarczania użytkownikowi wynika z art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.
do następujących informacji:
- o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą
elektroniczną; oraz
- o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi,
wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się
usługobiorca.

