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Jesteś na stronie “www.sobieskivodka.com” opublikowanej przez MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS,
francuską spółkę (société anonyme) zarejestrowaną w RCS Paryża, pod numerem 380 695 213, z
centralą przy 27-29 rue de Provence – 75009 Paryż (Francja).
Kierownik Publikacji: Stanislas Ronteix - zastępca Dyrektora Generalnego
Projekt i rozwój: Sid Lee, Paris 12 rue du Sentier 75002, zarejestrowana w RCS Paryż, pod
numerem 510 729 155
Tel. 01 44 88 83 90.
Hosting : SAFEBRANDS.
Wchodząc na tę stronę, wyrażasz zgodę na zasady i warunki określone poniżej.
Dostęp do strony podlega prawu krajowemu, wspólnotowemu oraz międzynarodowemu,
obowiązującym w kraju połączenia.
Musisz być w wieku, w którym konsumpcja alkoholu jest dozwolona w twoim kraju / miejscu
zamieszkania. Jeśli nie jesteś w wieku, w którym można legalnie spożywać alkohol w twoim kraju lub
miejscu zamieszkania lub jeśli znajdujesz się w kraju lub na terytorium, gdzie wstęp na tę stronę nie
jest dozwolony, prosimy o opuszczenie strony “www.sobieskivodka.com”
Zawartość strony:
Pomimo że specyfikacje, funkcje, ilustracje, teksty, obrazy, dokumenty audio i wideo, treść oraz
wszelkie inne informacje zawarte na tej stronie są oparte na aktualnych informacjach, a MARIE
BRIZARD WINE & SPIRITS podejmuje wszelkie rozsądne działania w celu zapewnienia, aby cała treść,
informacje i elementy na stronie były poprawne, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS nie może w pełni
gwarantować ich dokładności.
Zmiany warunków użytkowania/treści na stronie:
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS zastrzega sobie prawo do zmian obecnych warunków użytkowania w
dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny i bez powiadomienia, poprzez zaktualizowanie tej
strony; modyfikacje takie wejdą w życie natychmiast po przesłaniu ich na stronę. Zachęcamy do
regularnego odwiedzania tej podstrony, w celu przejrzenia warunków użytkowania. MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS zastrzega sobie prawo do modyfikacji całości lub części treści znajdujących się na
stronie, w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny i bez powiadomienia.

Prawa autorskie i prawo do kopiowania:
Cała treść znajdująca się na tej stronie jest objęta francuskim i międzynarodowym prawem
dotyczącym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Wszelkie prawa do kopiowania są
zastrzeżone. Prezentacja i treść niniejszej strony (obrazy, dokumenty audio i wideo, grafika, teksty,
materiały wideo, informacje lub obrazy miejsc albo ludzi na stronie) stanowią dzieło chronione
prawem własności intelektualnej, a MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS przysługują do nich prawa
autorskie. Kopiowanie całości lub części strony, niezależnie od formy i celu, jest prawnie zabronione,
jeśli nie uzyskano uprzedniej, pisemnej zgody MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS. W przypadku braku
takiej zgody, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS będzie dochodzić swoich praw własności intelektualnej
i/lub praw własności przemysłowej zgodnie z obowiązującym prawem. Jakiekolwiek nieuprawnione
wykorzystanie tych informacji jest zabronione i może podlegać (lecz nie wyłącznie) działaniom
prawnym i/lub być podtstawą roszczeń odszkodowawczych w celu naprawienia wszelkich szkód
wynikających z naruszenia tych praw własności intelektualnej i/lub praw własności przemysłowej,
praw autorskich lub praw dotyczących poszanowania prywatności.
Marki i logo:
Marki i logo stanowią własność MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS. Kopiowanie i wykorzystanie tychże
bez uprzedniej akceptacji przez MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS może skutkować pociągnięciem
użytkownika do odpowiedzialności i może stanowić naruszenie praw autorskich, co podlega karom
określonym w artykułach L.335-2, L.713-2, L.713-3 i L.716-1 francuskiego Kodeksu Własności
Intelektualnej.
Zakazane użytkowanie:
Całkowita lub częściowa komercjalizacja oryginalnej prezentacji strony i/lub jej treści, przez
jakąkolwiek stronę trzecią i w jakiejkolwiek formie jest surowo zabroniona. Zabrania się publicznego
udostępniania elementów strony (audio, wideo, grafika, tekst) drogą sprzedaży, wymiany lub
wynajmu. Naruszenie tych bezwzględnie obowiązujących zapisów naraża sprawcę na
odpowiedzialność cywilną i karną, zgodnie z przepisami prawa.
Wyjątki dla użytku prywatnego:
Zgodnie z artykułem L.122-5 Kodeksu, treść prezentowana na tej stronie może być wykorzystywana
jedynie do użytku prywatnego i niewyłącznego przez każdego użytkownika strony. Oznacza to, że
wszyscy użytkownicy mają prawo do kopiowania tej treści, w celu przechowywania na jednym
komputerze, dla celów prezentacji na jednym ekranie i kopiowania w jednym egzemplarzu, w celu
utworzenia kopii zapasowej lub wydruku na papierze.
Każdy użytkownik może wykonywać kopie na papierze, jedynie w przypadku kopii prywatnej,
nieprzeznaczonej do użytku zbiorowego.
Bazy danych:
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, jako autor i twórca bazy danych, która stanowi stronę, jest
właścicielem wszystkich praw dotyczących tej bazy danych.

Jako taki, zgodnie z artykułem L.342-1 i nast. francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej, MARIE
BRIZARD WINE & SPIRITS zabrania pobierania całości lub zasadniczej części tej strony, drogą stałego
lub tymczasowego transferu na dowolny nośnik, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
chyba że czynności takie są dokonywane wyłącznie dla celów prywatnych lub edukacyjnych.
Odpowiedzialność:
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS nie jest odpowiedzialna za bezpośrednie lub pośrednie straty
powstające podczas odwiedzania i/lub korzystania z niniejszej strony ani za żadne wirusy, jakie mogą
zostać przeniesione przez tę stronę.
Informacje osobowe:
Podczas odwiedzania strony “www.sobieskivodka.com” mogą zostać zebrane następujące dane:
adresy URL łączy, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do strony, nazwa dostawcy usług
internetowych (ISP) użytkownika oraz adres IP użytkownika.
W każdym przypadku, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS zbiera jedynie dane osobowe o użytkowniku,
które są niezbędne realizacji określonych usług oferowanych przez stronę “www.sobieskivodka.com”.
Użytkownik udziela tych informacji z pełną wiedzą, w szczególności, gdy wprowadza je samodzielnie.
W takim przypadku wskazywane jest, czy użytkownik lub strona są zobowiązani do podania tych
informacji.
Zgodnie z zapisami artykułów 38 i nast. francuskiej ustawy nr. 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 "Ustawa o
ochronie danych", każdy użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania i zgłoszenia sprzeciwu w
zakresie przetwarzania swoich informacji osobowych, poprzez przesłanie podpisanego wniosku do
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, zawierającego kopię dokumentu tożsamości z podpisem właściciela
i określającego adres zwrotny, na który ma być przesłana odpowiedź. Żadne informacje osobowe
należące do użytkownika strony internetowej MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
"www.sobieskivodka.com" nie zostaną opublikowane, wymienione, przekazane, scedowane lub
sprzedane na żadnym nośniku stronom trzecim, bez wiedzy użytkownika. Strona nie została
zgłoszona do CNIL, ponieważ nie zbiera informacji osobowych objętych takim obowiązkiem.
Łącza zewnętrzne i pliki cookies:
Niniejsza Strona Internetowa może był połączona z innymi Stronami Internetowymi. W związku z
tym, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS umieszcza łącza jedynie w celu usprawnienia użytkowania, co w
żadnych okolicznościach nie może być interpretowane, bezpośrednio lub pośrednio, jako akceptacja,
stowarzyszenie, sponsorowanie, potwierdzenie, odpowiedzialność lub powiązanie ze Stroną
Internetową, z którą jest połączona ani z żadną treścią, informacjami lub innymi materiałami tamże
zawartymi, chyba że inaczej określono.
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS odmawia udzielenia jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych lub
dorozumianych, dotyczących dokładności, zgodności z prawem, wiarygodności lub ważności
jakichkolwiek treści, informacji lub innych materiałów na wszelkich innych Stronach Internetowych.
Poprzez wejście na tę Stronę Internetową, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że MARIE
BRIZARD WINE & SPIRITS nie zbadała wszystkich Stron Internetowych połączonych z tą stroną i nie

jest odpowiedzialna za treści stron off-line ani za żadne inne Strony Internetowe połączone z tą
stroną.
W związku z tym, wchodzisz na strony off-line oraz wszystkie pozostałe Strony Internetowe na własne
ryzyko.
Aby zastosować łącze pomiędzy tą Stroną Internetową a własną Stroną Internetową, musisz uzyskać
uprzednią zgodę od MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS.
Ponadto, nawigacja na Stronie Internetowej “www.sobieskivodka.com” może skutkować
zainstalowaniem na komputerze użytkownika plików cookies. Cookie to mały plik, który nie
umożliwia identyfikacji użytkownika, ale rejestruje informacje dotyczące nawigacji komputera na
stronie.
Dane uzyskane w ten sposób ułatwiają przyszłą nawigację na stronie i mają na celu umożliwienie
różnego rodzaju analiz ruchu internetowego. Odmowa instalacji plików cookies może uniemożliwić
dostęp do pewnych usług.
Jednakże, użytkownik może skonfigurować komputer w taki sposób, aby odmówić instalacji plików
cookies:
W przeglądarce Internet Explorer: zakładka narzędzia (piktogram w formie kółka zębatego w prawym
górnym rogu) / opcje internetowe. Kliknij na Prywatność i wybierz Blokuj wszystkie cookies.
Zatwierdź klikając OK.
W przeglądarce Firefox: na górze okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, następnie wybierz
zakładkę Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność. Ustaw zasady przechowywania: wykorzystaj
spersonalizowane ustawienia historii przeglądarki. Na koniec odznacz, aby dezaktywować cookies.
W przeglądarce Safari: w prawym górnym rogu przeglądarki kliknij piktogram menu (symbolizowany
kółkiem zębatym). Wybierz Ustawienia. Kliknij na Wyświetl ustawienia zaawansowane. W sekcji
"Prywatność" kliknij na Ustawienia Treści. W sekcji "“Cookies” możesz zablokować cookies.
W przeglądarce Chrome: w prawym górnym rogu przeglądarki kliknij piktogram menu
(symbolizowany trzema liniami poziomymi). Wybierz Ustawienia. Kliknij na Wyświetl ustawienia
zaawansowane. W sekcji "Prywatność" wybierz preferencje. W zakładce "Prywatność" możesz
zablokować cookies.

