
 
 

 

 

 

 

 

Regulamin korzystania z witryny internetowej www.younick.pl 

 

§1 

 Informacje ogólne 

1. www.younick.pl  jest witryną internetową (dalej zwana: www.younick.pl), której 

właścicielem jest spółka Nickel Technology Park Poznań sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Krzemowej 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem KRS: 0000139401, NIP: 781 171 92 43, REGON: 634398084 o 

kapitale zakładowym 12 000 000 zł (dalej zwana: „NTPP”). 

2. www.younick.pl ma na celu prezentację treści związanej z działalnością NTPP i 

wspomaganie jej działań promocyjnych. 

3. Regulacje niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich osób odwiedzających 

www.younick.pl 

(dalej zwanych: „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”). 

4. Korzystanie przez Użytkownika z witryny www.younick.pl oznacza przyjęcie do 

wiadomości oraz akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 

5. Wszelkie informacje zamieszczone w witrynie www.younick.pl są przekazywane 

nieodpłatnie. 

6. www.younick.pl nie stanowi tytułu prasowego w rozumieniu ustawy Prawo Prasowe z 

dnia 26 stycznia 1984 roku (Dz. U. z 07 lutego 1984 roku). 

 

§2 

 Odpowiedzialność NTPP 

 

1. Treści zamieszczone w witrynie www.younick.pl mają wyłącznie charakter poglądowy i 

informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ani nie 

zobowiązują Użytkowników do podejmowania lub zaniechania jakichkolwiek działań.  

2. NTPP nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika podjęte na 

podstawie informacji zamieszczonych  w witrynie www.younick.pl. 

3. NTPP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie zakłóceń w 

działaniu witryny www.younick.pl lub jej niedostępności, spowodowanej przyczynami 

niezależnymi od NTPP lub na skutek zaprzestania prowadzenia witryny www.younick.pl. 

4. NTPP nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące w sprzęcie 

komputerowym, systemie transmisji oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których 

korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z 

witryny www.younick.pl. 
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5. NTPP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem 

systemu teleinformatycznego, awarią sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu 

informacji. 

6. NTPP nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszających prawa 

autorskie albo jakiekolwiek inne prawa osób trzecich. 

7. NTPP może umieścić w witrynie www.younick.pl odesłania (linki) do stron internetowych 

innych podmiotów, z którymi współpracuje. NTPP nie odpowiada za treści, politykę 

prywatności oraz sposób funkcjonowania stron internetowych tych podmiotów, ani za 

szkody spowodowane użyciem informacji lub materiałów zamieszczonych na ich stronach 

internetowych. W celu uzyskania informacji na temat polityki prywatności Użytkownik 

powinien zapoznać się ze stroną internetową danego podmiotu. 

8. NTPP dołoży wszelkiej staranności, aby transmisja danych była bezpieczna i kompletna, 

jednak nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niej przesyłanym, a wszelkie 

transmisje danych są realizowane na ryzyko osoby przesyłającej informacje. 

 

§3 

Odpowiedzialność Użytkownika 

 

Użytkownik korzysta z treści zamieszczonych w witrynie www.younick.pl na własne ryzyko i w 

ramach zakreślonych przez obowiązujące przepisy polskiego prawa oraz na podstawie 

niniejszego regulaminu. 

§4  

Wprowadzanie zmian 

NTPP może wprowadzać zmiany w treści oraz dowolnej funkcji witryny www.younick.pl oraz w 

każdym czasie zaprzestać jej prowadzenia, czasowo lub trwale, bez podania przyczyny i bez 

wcześniejszego powiadamiania Użytkowników. 

§5 

Prawa własności intelektualnej 

 

1. Prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do wszelkich materiałów 

i treści zamieszczonych w witrynie www.younick.pl oraz rozwiązań graficznych, 

programistycznych i technicznych przysługują NTPP lub podmiotom, z którymi NTPP 

zawarła odpowiednie umowy. 

2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w witrynie 

www.younick.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie 

materiałów w innym zakresie, w szczególności ich kopiowanie, rozpowszechnianie, 

publikowanie lub przetwarzanie w części lub w całości, jest dopuszczalne wyłącznie na 

podstawie pisemnej zgody udzielonej przez NTPP. 
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3. Znaki towarowe, logo, nazwy oraz inne określenia zastrzeżone na rzecz podmiotów 

trzecich zostały zamieszczone w witrynie www.younick.pl  jedynie w celu identyfikacji 

tych podmiotów. 

 

§6 

Ochrona danych osobowych 

1. Korzystanie z niektórych funkcji witryny www.younick.pl (kalkulator, newsletter) 

wymaga podania danych osobowych Użytkownika. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika  witryny www.younick.pl jest NTPP. 

4. W celu otrzymania informacji handlowej w ramach opcji „kalkulator” Użytkownik 

wypełnia elektroniczny formularz, podaje firmę i adres elektroniczny oraz wyraża zgodę 

na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez NTPP w 

celach przesłania informacji handlowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (dalej: ustawa o ochronie danych osobowych). 

5. W celu otrzymania newslettera Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz 

zamówienia, podaje firmę, adres elektroniczny oraz wyraża zgodę na gromadzenie, 

przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez NTPP w celach przesłania 

newslettera zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera oraz odwołać 

zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez NTPP 

w danym celu poprzez wysłanie stosowanego żądania na adres: biuro@younick.pl oraz 

podanie imienia, nazwiska, firmy i adresu elektronicznego Użytkownika. 

7. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach witryny www.younick.pl 

pozostają własnością Użytkownika. Użytkownik ma prawo dostępu do własnych danych 

osobowych, ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania tych danych lub 

żądania ich usunięcia na zasadach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

8. Dane osobowe udostępniane przez Użytkownika w ramach korzystania z witryny 

www.younick.pl są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych,  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz 

niniejszym Regulaminem. NTPP zapewnia bezpieczeństwo udostępnionych danych 

osobowych przed ich przekazaniem nieupoważnionym osobom trzecim oraz innymi 

przypadkami ich ujawnienia, utraty lub zniszczenia, jak i przed ich nieuprawnioną 

modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami polskiego prawa.  

9. NTPP może przekazać dane osobowe Użytkowników witryny www.younick.pl organom 

uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązującego prawa, w tym właściwym 

organom wymiaru sprawiedliwości. 
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§7 

Pliki cookies 

 

Korzystanie z witryny www.younick.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. 

Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać 

w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies dostępne są w witrynie 

www.younick.pl w okienku dotyczącym akceptacji korzystania z plików cookies pojawiającym się 

przy wejściu na www.younick.pl.  

 

§8 

Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania witryny www.younick.pl należy 

kierować na adres: biuro@younick.pl.  

2. NTPP ustosunkuje się do zgłoszonych uwag w terminie 14 dni roboczych od ich 

otrzymania poprzez przesłanie odpowiedzi mailem zwrotnym na adres elektroniczny 

zgłaszającego.  

 

§9  

Postanowienia końcowe 

 

1. NTPP zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie bez 

konieczności informowania o nich Użytkowników. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

prawa polskiego.  

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w witrynie 

www.younick.pl.   
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