
REGULAMIN 

1. Regulamin korzystania ze strony internetowej PWW – www.pww.com.pl („Strona”), określający zasady 
korzystania ze Strony („Regulamin”).2. Administratorem jest CEDC International sp. z o.o. z siedzibą w 
Obornikach (kod pocztowy 64-600), ul. Kowanowska 48,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051098, której dokumentacja przechowywana 
jest w Sądzie Rejonowym w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1.199.367.500,00 PLN, NIP 
5260209395, REGON: 002160096 („Spółka” lub „CEDC”).

2. Wszelkie pytania związane z działalnością Strony można kierować na adres mailowy:

marek.slowik2@cedc.com

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania ze Strony. Jeśli nie 
wyrażają Państwo zgody na postanowienia Regulaminu, prosimy opuścić Stronę.

4. Strona przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, w związku z czym każdy użytkownik proszony 
jest o potwierdzenie tego faktu przed wejściem na Stronę. Ponadto, Strona przeznaczona jest wyłącznie 
dla osób wyraźnie zainteresowanych treściami alkoholowymi. Osoby znajdujące się poza terytorium 
Polski, które chcą korzystać ze Strony, zobowiązane są stosować się do prawa lokalnego kraju, w którym 
się znajdują.

5. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest udostępnienie wyłącznie zainteresowanym 
treściami alkoholowymi użytkownikom zapoznanie się z informacjami handlowymi i ofertą handlową 
Spółki. Prezentowane treści nie stanowią jednak oferty sprzedaży  i nie mogą być podstawą do roszczeń

o zawarcie umowy sprzedaży.

6. Regulamin Strony obowiązuje przez cały okres jej istnienia, przy czym Spółka zastrzega sobie możliwość 
jego zmiany w każdym momencie. Nowy regulamin będzie wówczas dostępny na Stronie od dnia jego 
aktualizacji. Regulamin Strony może ulec zmianie w przypadku:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Strony;

b) zmiany oznaczenia Administratora;

c) zmiany funkcjonalności Strony,

d) z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego 
funkcjonalności;

e) wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczasowych zasad korzystania ze Strony, w tym 
warunków udostępniania Treści Strony.

7. Warunkiem korzystania ze Strony, jest posiadanie urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu, 
posiadanie połączenia internetowego oraz odpowiednio skonfigurowaną przeglądarkę internetową. 
Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy 
wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem 
teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Stroną.

8. Strona może zawierać linki lub odniesienia do innych stron internetowych, za których treści Spółka nie 
ponosi odpowiedzialności. W przypadku przejścia na inną stronę internetową, użytkownik zobowiązany 
jest do zapoznania się z zasadami funkcjonowania takiej strony.

www.pww.com.pl


9. Strona oraz zawarte w niej treści, w tym w szczególności znaki graficzne, znaki towarowe, teksty, hasła,

slogany, wideogramy oraz grafiki są przedmiotem ochrony prawnej, w tym z tytułu prawa autorskiego,

zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Spółka jest właścicielem lub podmiotem

uprawnionym do korzystania z tych treści w ramach odpowiednich licencji lub zgód.

10. Użytkownik ma prawo korzystania z tych materiałów wyłącznie do użytku własnego, t.j. osobistego

korzystania z nich w celach niekomercyjnych, w rozumieniu przepisu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). Użytkownik Strony nie

jest uprawniony do pobierania, przekazywania, zwielokrotniania oraz innego niezgodnego z prawem

wykorzystywania materiałów zamieszczonych na Stronie, które objęte są ochroną prawnoautorską. Do

praw autorskich do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie w zakresie nieuregulowanym

Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (t. j. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

11. W przypadku, gdy użytkownik Strony zauważy na niej treści, których używanie mogłoby naruszać nabyte

prawa osób trzecich, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Spółkę.

12. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem, nie naruszając przy

tym praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego.

13. Treści umieszczane są na Stronie wyłącznie w celu informacyjnym. Spółka dokłada najwyższej

staranności, aby zamieszczane informacje były rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym oraz aktualne. W

związku z powyższym, Spółka zastrzega sobie możliwość uaktualniania zamieszczanych treści, ich

poprawiania oraz związanych z tym przerw technicznych.

14. Spółka zastrzega, iż może nie być w stanie zapewnić ciągłego dostępu do Strony, m.in. z uwagi na

przeszkody natury technicznej, technologicznej lub innej. Z uwagi na takie przeszkody lub konieczność

przeprowadzania aktualizacji na Stronie, mogą następować chwilowe przerwy w dostępie do Strony.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa

powszechnie obowiązującego w Polsce, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

16. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a użytkownikiem w związku z korzystaniem przez

użytkownika ze Strony rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd

właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.

17. Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności Strony, zawierającą informacje o przetwarzaniu

danych osobowych oraz plikach cookies, dostępną pod linkiem:

https://pww.com.pl/media/pdf/polityka_prywatnosci.pdf

https://pww.com.pl/media/pdf/polityka_prywatnosci.pdf

