
Lublin, 25-05-2018
 

 
 

 
Website Rules 
 
 

English version 

The Rules specify the terms and conditions of providing services by electronic means with 
respect to the website Trzask. com Piotr Bielecki. 

 
§1 DEFINITIONS OF TERMS USED IN THE RULES 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Website – the website Trzask. com maintained at the address www.trzask.com by an entity having 
the right to the ownership of the website. 

Website User – each person (Internet user) who visits the page and all of its sub-pages. 

Administrator – an entity having right to the ownership of the Website. 

Good or Product – goods and services presented on the Website and offered by the Website 
Administrator. 

Technical requirements – minimum technological requirements enabling access and use of the 
Website. 

Contact form – the form in which the Website User enters data required for contacting the 
Website Administrator. 

Rules – these Website rules. 

 

§ 2 GENERAL PROVISIONS 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. These Rules specify the terms and conditions of using the information presented on the Trzask. 
com website maintained at the address www.trzask.com by the Website User. 

2. While using the content available on the Website, the User accepts the provisions of these 
Rules. 

3. The entity offering information on the Website, hereinafter referred to as the “Administrator”, is: 
Piotr Bielecki, an entrepreneur conducting business activity under the company name “Trzask.com 
Piotr Bielecki”, with its registered office in Lublin, at ul. Stanisława Dubois 6/2, 20-061 Lublin 
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4. The content of the information published on the Website is related to the Products offered by 
the Administrator. Unless stipulated otherwise in the provisions contained on the site, they are not 
aimed at the conclusion, modification or termination of any legal relations. 

5. Using the Website requires fulfilling the following, minimum Technical requirements: 
 a. computer or mobile device, 
 b. Internet access, 
 c. web browser installed – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera or other. 

6. Website Users are required to use the Website within the limits of the law applicable in the 
Republic of Poland, in accordance with the provisions of these Rules and good practices. 

7. Using the content available on the Website is free of charge. 

8. Responsibility for any damages resulting from the use of this website on general terms shall be 
borne by the Administrator. 

9. The Administrator reserves the right to change the content presented on the website 
including, in particular, the online offer. 

10. The Website may feature hyperlinks to websites of third parties over which the Administrator 
has no control and for which he shall not bear any responsibility. 

 

§3 PROTECTION OF PERSONAL DATA 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Personal data submitted by the Website User are processed by the Administrator and in no 
case will be transmitted to third parties. 

2. Personal data are collected and processed in accordance with the Act of 29 August 1997 on 
the protection of personal data (Journal of Laws of 2002, No 101, item 926, as amended) solely for 
the needs of the Administrator, and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of 
the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR). 

3. The Website User has the right to, among others, request supplementing, updating or 
rectifying his/her personal data, temporarily or permanently suspend the processing or removing 
the data if they are incomplete, outdated, untrue or have been collected in violation of the law, 
or are no longer necessary for the purpose for which they were collected. Entrusted personal 
data are stored and protected in accordance with the principles laid down in the applicable 
provisions of law. 

4. Personal data of a Website User may be deleted at his/her request from the Service Provider’s 
database at any time (“the right to forget”), unless their further collection is necessary from the 
point of view of the legitimate interest of the Service Provider (such as pursuing claims). 

5. Data entered in the Contact form are used solely for the purpose of contacting the Website 
Administrator’s employee to discuss the Website User’s needs, and for actions resulting from the 
implementation of the commercial offer. 
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§4 PRIVACY POLICY 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. The website uses information contained in so-called cookie files which are stored on the 
Website User’s end device. 

2. Cookie files (so-called “cookies”) are IT data – small fragments of text sent by the website to 
the browser, and sent back by the browser during subsequent visits on the website. They are 
used mainly for maintaining the session – for example, by generating and sending a temporary ID 
after logging in. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, their 
storage time on the user’s end device, as well as a unique number. 

3. The Administrator is an entity placing cookie files on the Website User’s end device and using 
information contained in them. 

4. The Administrator uses these files (cookies) to: 

 • match the content of the Website to the individual preferences of the Website User; these files 
recognize the Website User’s end device to display the Website according to his/her 
preferences; 

 • create statistics enabling the identification of behavior and preferences of the Website Users. 
The analysis of these statistics is fully anonymous and enables adapting the appearance and 
content of the Website to current trends. Statistics are also used to evaluate the popularity of the 
site and for advertising purposes. 

5. The Website uses session and permanent cookie files Session files are temporary and are 
stored until the leaving the Website. Permanent cookie files are stored on the Website User’s end 
device until they are deleted by the Website User, or after the time which results from their 
settings. 

6. The Website User may change the settings of his/her web browser at any time to block the 
use of cookies, or each time obtain information about their placement. 

7. The Administrator informs that changes in the settings of the Website User’s web browser may 
limit access to some of the Website’s functionalities. 

8. Cookie files which are used by the Website may be shared with partners cooperating with the 
Administrator. 

 

§5 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. The contents of the Website and its graphic design, construction and materials included on the 
Website belong to the Administrator and are protected by Polish and international copyright laws 
including, in particular, the provisions of the Act of 4 February 1994 – Copyright and related 
rights. 
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2. The Website’s address, as well as its content are subject to copyright law and are protected by 
the copyright and intellectual property rights. 

3. All logos, proper names, graphic designs, videos, texts, forms, scripts, source codes, slogans, 
trademarks, service marks etc. are registered trademarks and belong to the Administrator. 
Copying, downloading, modifying, reproducing, transmitting or distributing any content from the 
Website without the Administrator’s consent is prohibited. 

 

§6 FINAL PROVISIONS 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Any comments or reports concerning breaches of these Rules should be sent to the Website 
Administrator, to the following email address: biuro@trzask.com 

2. The Administrator reserves the right to make changes in these Rules. 

3. In matters ungoverned by these Rules, the applicable legal regulations shall apply, in particular 
of the Act of 23 April 1964 – Civil Code (Journal of Laws No 16, item 93, as amended), the Act of 
27 July 2002 on special terms of consumer sales and amending the Civil Code (Journal of Laws No 
141, item 1176 as amended). 
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Zasady strony internetowej 
 
 
 

Wersja polska 

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie strony internetowej 
Trzask.com Piotr Bielecki 

 
§1 DEFINICJE POJĘĆ ZAWARTYCH W REGULAMINIE 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Strona - strona internetowa Trzask. com prowadzona pod adrese www.trzask.com przez podmiot, 
któremu przysługuje prawo do własności strony. 

Użytkownik Strony - każda osoba (internauta), która odwiedza Stronę i jej wszystkie podstrony. 

Administrator – podmiot, któremu przysługuje prawo do własności Strony. 

Towar lub Produkt – towary i usługi prezentowane na Stronie, znajdujące się w ofercie 
Administratora Strony. 

Wymagania Techniczne – minimalne wymogi technologiczne umożliwiające dostęp i korzystanie ze 
Strony. 

Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownik Strony zamieszcza dane niezbędne do 
kontaktu z Administratorem Strony. 

Regulamin – niniejszy regulamin Strony. 

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika Strony z informacji 
prezentowanych na stronie internetowej Trzask. com zwanej dalej „Stroną” prowadzoną pod 
adresem www.trzask.com 

2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

3. Podmiotem oferującym informacje na Stronie, zwanym dalej „Administratorem” jest: Piotr 
Bielecki przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Trzask.com Piotr Bielecki” 
z/s w Lublinie przy ul. Stanisława Dubois 6/2, 20-061 Lublin 

4. Treść publikowanych informacji na Stronie dotyczy Produktów oferowanych przez 
Administratora. O ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają̨ do 
zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych 
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5. Korzystanie ze Strony wymaga następujących, minimalnych Wymagań Technicznych: 
 a. komputer lub urządzenie mobilne, 
 b. dostęp do Internetu, 
 c. zainstalowana przeglądarka internetowa – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Opera lub inna. 

6. Użytkownicy Strony są zobowiązani do korzystania ze Strony w granicach obowiązującego w 
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi 
obyczajami. 

7. Korzystanie z treści udostępnianych na Stronie jest bezpłatne. 

8. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony na zasadach ogólnych 
odpowiedzialność ponosi Administrator. 

9. Administrator zastrzega dla siebie prawo do zmiany treści prezentowanych na stronie, w tym w 
szczególności oferty internetowej. 

10. Na Stronie mogą zostać umieszczone hiperlinki do stron internetowych podmiotów trzecich, za 
których treść administrator nie ma żadnego wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

 

§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Strony są przetwarzane przez Administratora i 
w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim. 

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. N 101 poz. 926, ze zm.) wyłącznie dla potrzeb 
Administratora oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) 

3. Użytkownik Strony ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych 
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie – 
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy 
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są 
przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach 
prawa. 

4. Dane osobowe Użytkownika Strony mogą zostać na jego żądanie usunięte z baz danych 
Usługodawcy w każdym momencie (prawo do zapomnienia), chyba że ich dalsze gromadzenie jest 
niezbędne z punktu widzenia uzasadnionego interesu Usługodawcy (np. dochodzenie roszczeń). 

5. Dane wprowadzone do Formularza Kontaktowego służą wyłącznie w celu kontaktu pracownika 
Administratora Strony w celu omówienia potrzeb Użytkownika Strony i czynności wynikających z 
realizacji oferty handlowej. 
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§4 POLITYKA PRYWATNOŚCI 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Strona korzysta z informacji zawartych w tzw. plikach cookies, które są przechowywane w 
urządzeniu końcowym Użytkownika Strony. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne – małe fragmenty tekstu, które serwis 
internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła ponownie przy następnych 
wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i 
odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny 
numer. 

3. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony 
pliki cookies i korzystającym z informacji w nich zawartych. 

4. Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu: 
 • dopasowania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika Strony; pliki te 
rozpoznają urządzenie końcowe Użytkownika Strony, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić 
Stronę; 
 • tworzenia statystyk pomagających rozpoznaniu zachowań i preferencji Użytkowników Strony, 
analiza tych statystyk jest w pełni anonimowa i umożliwia dostosowanie wyglądu i zawartości 
Strony do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony i do celów 
reklamowych. 

5. Strona stosuje sesyjne i stałe rodzaje plików cookies. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje 
się je do momentu opuszczenia Strony. Pliki cookies stałe przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika Strony do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Strony lub przez czas, 
który wynika z ich ustawień. 

6. Użytkownik Strony może w każdej chwili dokonać zmiany w ustawieniach używanej 
przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o 
ich umieszczeniu. 

7. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika Strony 
mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcjonalności Strony. 

8. Pliki cookies, z których korzysta Strona mogą być udostępnione współpracującym z 
Administratorem partnerom. 

 

§5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Zawartość Strony oraz treści, szata graficzna, konstrukcja, materiały zamieszczone na Stronie 
należą do Administratora i są chronione polskim i międzynarodowym prawem autorskim, w tym w 
szczególności przepisami ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku prawo autorskie i prawa 
pokrewne. 

2. Adres Strony, a także jej zawartość stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez 
prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. 
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3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody 
źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do 
Administratora. Kopiowanie, pobieranie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub 
dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze Strony bez zgody Administratora jest zabronione. 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać do 
Administratora Strony na adres e-mail: info@trzask.com 

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe 
przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 
16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) . 

 

 

 

 

 

 

. 
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