
Regulamin strony internetowej 

www.gammsc.com.pl
1. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Właścicielem strony internetowej www.gammasc.com.pl nazywanej dalej Serwisem jest:

Gamma Sp.J. Zbigniew i Paweł Antczak z siedzibą w Baczynie,  66-432 Baczyna ul.Szkolna 2D 

KRS: 0000026439  NIP: 599-020-42-81  Regon: 210022105

nazywany dalej Firma Gamma Sp.J.

2. Operatorem Serwisu jest Firma Gamma Sp.J.  

3. Przeznaczeniem Serwisu jest prezentacja zakresu działalności Firmy Gamma Sp.J. .

4. Użytkownikiem Serwisu jest osoba odwiedzająca stronę.

5. Użytkownicy  korzystający  z  Serwisu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  obowiązującego  w  Polsce  prawa  oraz 
postanowień niniejszego regulaminu.

6. Ochrona prywatności przedstawiona jest  w Polityce Prywatności umieszczonej na stronach Serwisu.

7. Prezentowane na stronie materiały mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty sprzedaży w sensie rozumianym 
przez Kodeks Handlowy.

2. PRAWA AUTORSKIE.
1. Zawartość Serwisu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów 

zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm uprawnionych.

2. Żadna część strony Serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub 
rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody Właściciela.

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

4. Naruszenie  licencji  i  praw  autorskich  przez  Użytkownika  skutkuje  odpowiedzialnością  prawną  określoną  w 
szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

3. KORZYSTANIE Z SERWISU.
1. Korzystanie  z  Serwisu  oznacza  każdą  czynność  Użytkownika,  która  prowadzi  do  zapoznania  się  przez  niego  z  

treściami zawartymi na stronie internetowej Serwisu.

2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Użytkownik  nie  wyrażający  zgody  na  przestrzeganie  postanowień  niniejszego  regulaminu  jest  proszony  o 
niekorzystanie z niniejszego Serwisu.

4. Użytkownik  może korzystać z  Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się  z  internetem wyłącznie 
poprzez stosowną przeglądarkę internetową.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Operator  Serwisu  dokłada  wszelkich  starań  w celu  zapewnienia  prawidłowego  i  nieprzerwanego  funkcjonowania 

Serwisu,  a  także  stara  się  w  jak  największym  stopniu  ograniczyć  negatywne  skutki  zaistniałych  problemów 
technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji  i nie zapewnia, że działanie Serwisu przebiegać będzie bez  
awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy 
korzystają z niego na własną odpowiedzialność.

2.  W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może 
zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@gammasc.com.pl.

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

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie 
publikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na niniejszych stronach Serwisu internetowego.

http://www.blink.pl/
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