Nota prawna

Strona internetowa dostępna w domenie hgicon.com (dalej Strona) stanowi własność HG Icon Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Podole 60, Kraków 30-394, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000538519,
posiadającą NIP 6793107108 (dalej Administrator).

Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem w rozumieniu treści niniejszej
noty prawnej.

Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi
wynikającymi z rejestracji znaków towarowych, w tym także stanowiących przedmiot własności klientów
Administratora i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego przepisami prawa, w szczególności ustawy z
dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej użytku. Jakiekolwiek działania naruszające powyższe prawa są
niedozwolone, oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz nie mogą zostać uznane za jakąkolwiek formę porady
księgowej, podatkowej, inwestycyjnej czy prawnej. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z
tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na
stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym
niniejszej noty prawnej. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na
Stronie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego
powiadomienia Użytkowników.

Cookies

W celu usprawniania korzystania ze Strony, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych
potrzeb Użytkowników, Administrator wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowonumeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik przegląda Stronę.
Informacje te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia w przypadku kolejnych

odwiedzin Strony. Użytkownik ma jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu
cookies do swojego urządzenia oraz trwałego usunięcia cookies już zapisanych. W tym celu Użytkownik
powinien dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej do
przeglądania Strony. Brak podjęcia takich działań oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie cookies na
urządzeniu Użytkownika. Administrator jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu
cookies do urządzenia Użytkownika może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Strony oraz zapewnia, iż
zapisywanie cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w
urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

Rodzaje cookies:

Cookies administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu.
Cookies zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem
Serwisu.
Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia
sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z
urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach:
1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z
Serwisu;
2. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej - w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i
wyświetlić Serwis dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
3. analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i
zawartości;
4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony.

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:
1. prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu

internetowego, np. Youtube;
2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
np. Google Analytics.
3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia
internetowej reklamy, np. Google AdSense.
4. wykorzystania funkcji interaktywnych

w celu popularyzacji Strony za

społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

Więcej o plikach cookies można przeczytać tutaj.

pomocą serwisów

