Regulamin strony internetowej
Postanowienia ogólne
Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Alektum Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
(zwaną dalej "Alektum") przy ul. Kilińskiego 30, z kapitałem zakładowym 1.000.000 zł wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław - Fabryczna pod numerem KRS
0000258061 posiadająca NIP 898-20-90-864. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z
zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający
zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej
strony internetowej.
Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do
znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków,
oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność
Alektum lub jej spółek stowarzyszonych, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym
przez Alektum Group AB z siedzibą w Szwecji. Żadna część strony (m.in. teksty, pliki, układy graficzne,
grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób
(elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem,
nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD, pamięci przenośne lub przy użyciu innych systemów
i środków, bez zgody Alektum Sp z o.o. 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 kodeku
cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
Treść strony
Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o
Spółce i jej usługach, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do
zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej
stronie zgromadzone zostały z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny
charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania
ogólnych informacji o Spółce i jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie
informacji z przedstawicielami Spółki.
Odpowiedzialność
Alektum gwarantuje, że treści zamieszczone na stronie internetowej są w pełni zgodne z
postanowieniami obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów prawnych w zakresie
własności intelektualnej i ochrony danych. Informacje zamieszczane przez Alektum na stronie są na
bieżąco aktualizowane oraz sporządzone w sposób staranny, jednakże Alektum nie udziela gwarancji
za prawidłowość , aktualność , kompletność i stałą dostępność strony. Na stronie mogą być
umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma
żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie operator.
Alektum zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków
umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe.
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Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez
treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na
stronie Alektum.

Ochrona danych
Alektum jako administrator danych osobowych lub ich procesor dba o ich bezpieczeństwo, a w
szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych. Alektum Sp z o.o. Wrocławiu
zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza realizację uprawnień wynikających z ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych
administrowana przez Alektum Sp z o.o. została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych przez Alektum Sp z o.o. odbywa się na
podstawie art. 23 ust.1 pkt.2, 5, art. 27 ust. 2 pkt 5 ,10 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Dane osobowe użytkowników
są przetwarzane przez Alektum w celu dochodzenia zaległych należności zgodnie z zakresem
działalności spółki. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji
marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane
przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów Alektum związanych
z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej
przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej
wyszukiwarki i adresu IP. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi
na pytania użytkownika oraz w celu technicznej administracji stroną. Administratorem strony
internetowej oraz wymienionych danych dotyczących korzystania ze strony internetowej jest Alektum
Group AB z siedzibą w Szwecji ( SE -41106 Goteborg, Szwecja Nils Ericsonsgatan 17).

Korzystanie ze strony
Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem
(komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Wszelkie zgłoszenia
reklamacyjne związane z funkcjonowaniem Strony Internetowej mogą być zgłaszane przez
Użytkownika poprzez przesłanie e-maila na adres info@alektum.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą
rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Alektum nie ponosi odpowiedzialności
za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony Internetowej wywołane siła wyższą lub niedozwoloną
ingerencją Użytkowników.
Pozostałe postanowienia
Alektum zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji
prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Alektum poinformuje na swojej stronie internetowej z 7
dniowym wyprzedzeniem. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony
internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.
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