
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.deliwina.pl 

1. Administratorem strony internetowej jest Deliwina sp. z o.o., ul. Roślinna 2, 61-307 Poznań, 
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769563, REGON 382444057, 
NIP 7822852230, kapitał zakładowy 10 000 zł, w całości opłacony. 

2. Korzystanie ze Strony odbywa się zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. 

3. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy 
wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz 
systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Stroną. 

4. Użytkownika Strony obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Strony Treści o charakterze 
bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz 
udostępnionych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i 
praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także przepisów obowiązującego prawa. 

5. Uzyskanie dostępu do zawartych na Stronie Treści dotyczących Produktów uzależnione jest od 
spełnienia przez Użytkownika wskazanych poniżej warunków: 

a)  podania przez Użytkownika informacji na temat ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia, 
roku życia; 

b)  złożenia oświadczenia woli Użytkownika w postaci potwierdzenia, że Użytkownik chce 
zapoznać się z zawartymi na Stronie Treściami dotyczącymi Produktów; 

c)  zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. 

6. Użytkownik, który uzyskał w powyższy sposób dostęp do Treści zawartych na Stronie, zobowiązuje 
się do nieudostępniania tak uzyskanych Treści osobom trzecim będącym małoletnimi albo 
osobom pełnoletnim, które nie wyraziły woli zapoznania się z Treściami dotyczącymi Produktów. 

7. W celu weryfikacji i udokumentowania uprawnienia do zapoznania się z informacją dotyczącą 
napojów alkoholowych, która może być kierowana jedynie do osób pełnoletnich, Administrator 
przetwarza numer IP Użytkownika i informację dotyczącą pełnoletności, podawaną przez 
Użytkownika oraz oświadczenia Użytkownika. 

8. W przypadku, gdy opisane wyżej dane w połączeniu z innymi danymi stanowić będą dane 
osobowe, Administratorem owych danych osobowych jest administrator strony internetowej. 
Administrator jest administratorem danych osobowych. 

9. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 
art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, gdyż dane te stanowią udokumentowanie uprawnienia Użytkownika do 
zapoznania się z treścią Serwisu. Dane te są przechowywane przez okres 5 lat. 

10. Żaden element Strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być 
powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny 
lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na 
taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody 
administratora strony internetowej. Ściąganie i kopiowanie Treści znajdujących się na Stronie jest 
dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, tj. w zakresie własnego użytku 
osobistego lub w celu prezentacji oferty Administratora Serwisu. 

11. Aktualny Regulamin znajduje się na Stronie.


