Regulamin serwisu internetowego tajemniczakuchnia.edziecko.pl
UWAGA: KORZYSTANIE Z SERWISU tajemniczakuchnia.edziecko.pl
Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZYCH WARUNKÓW

JEST

RÓWNOZNACZNE

1. tajemniczakuchnia.edziecko.pl to przeznaczony dla dzieci (Użytkowników) Serwis internetowy
umieszczony pod adresem tajemniczakuchnia.edziecko.pl. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą
korzystad z serwisu za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
Serwis- serwis internetowy tajemniczakuchnia.edziecko.pl
Operatorem Serwisu (Usługodawca) jest HanBright S.A. z siedzibą przy ul. Ostatnia 1D,
31-444 Kraków. (REGON 120782640 NIP 6772317929. Zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390110.
Kapitał zakładowy Spółki 100.000,00.)
4. Do korzystania z serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa z zainstalowanym Adobe Flash
playerem. W trakcie korzystania z serwisu na komputerze Użytkownika mogą byd umieszczane pliki
typu cookies, konieczne do prawidłowego korzystania z serwisu.
5. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i nie wymaga założenia konta. Operator Serwisu zastrzega
sobie w przyszłości prawo do ograniczenia korzystania z serwisu pod warunkiem założenia konta.
6. Serwis tajemniczakuchnia.edziecko.pl jest dedykowany dzieciom i poświecony rozwojowi ich
zainteresowao. Znajdują się w nim filmy wideo, animacje i gry, pełne magicznych i edukacyjnych
historii, które wprowadzają małego Użytkownika w świat magii kuchni.
Celem serwisu jest wytłumaczenie dzieciom zjawisk otaczającego je świata oraz udzielenie
odpowiedzi na nurtujące pytania.
7. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną kierowanej przez Operatora,
podmioty przez niego upoważnione lub umieszczające treści handlowe i pokrewne w Serwisie. Zgoda
użytkownika może byd w każdej chwili cofnięta.
8. Operator ma prawo do umieszczania treści komercyjnych na stronach Serwisu.
9. Użytkownik odpowiada za wszystkie podejmowane przez siebie czynności w związku
z korzystaniem z Serwisu i jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód.
10. Zabronione jest bez pisemnej zgody Operatora lub innego Użytkownika kopiowanie,
przetwarzanie i rozpowszechniane w całości lub w części materiałów opublikowanych przez
Operatora lub innego Użytkownika.
11. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu i pytania związane z Serwisem
prosimy kierowad na adres poczty elektronicznej: kuchnia@hanbright.com

12. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, spory będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
13. Operator ma prawo do zmiany treści Serwisu oraz niniejszego Regulaminu, zmiany w Regulaminie
obowiązują po ich upublicznieniu na stronach serwisu.

