Regulamin witryny https://www.imok.pl
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej umieszczonej pod adresem
https://www.imok.pl, zwaną dalej Witryną.
2. Właścicielem i administratorem Witryny jest spółka Drukomat.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Pile przy ul.
Wypoczynkowej 13, posiadająca numer KRS: 0000388587, NIP: 7642657656, REGON: 301763972, która
wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wniesiony kapitał zakładowy 1.050.000,00 zł, pokryty w całości, e-mail: kontakt@drukomat.pl (dalej:
Usługodawca).
II. Warunki korzystania z Witryny
1. W celu korzystania z Witryny odwiedzający musi posiadać urządzenie pozwalające na korzystanie ze stron
internetowych (komputer, tablet, smartphone), przeglądarkę stron oraz aktywne przyłącze internetowe.
2. Odwiedzający Witrynę nie może korzystać z niej w celach bezprawnych, w szczególności dostarczać za jej
pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym (np. propagujących przemoc, zniesławiających lub
naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich).
II. Przeznaczenie Witryny
1. Witryna prowadzona jest w celu powszechnego udostępnienia znaków graficznych „I’m ok! U nas jesteś
bezpieczny”, „Bezpieczna strefa” i „Koronawirus” (dalej: Znaki Graficzne), których zadaniem jest informowanie
o spełnianiu wysokich standardów sanitarnych, ograniczających możliwość zarażenia koronawirusem.
IV. Licencja
1. Odwiedzający Witrynę uprawniony jest do używania Znaków Graficznych na zasadzie licencji niewyłącznej,
ograniczonej terytorialnie do terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie licencji odwiedzający ma prawo
do powielania Znaków Graficznych za pomocą technik druku oraz do ich używania dla oznaczenia
bezpieczeństwa lokalu lub poszczególnych towarów i usług. Licencja nie zezwala na dokonywanie zmian w
Znakach Graficznych, jak również do ich wykorzystywania w celach zarobkowych – w szczególności poprzez
jego sprzedaż Znaków Graficznych lub odzwierciedlających je wydruków.
2. W strukturze Witryny zawarty został odnośnik do systemu zamawiania zewnętrznej drukarni Drukomat.pl, który
pozwala na zamawianie towarów z wydrukowanymi Znakami Graficznymi. Wyjaśnia się, że odnośnik ten
prowadzi do zewnętrznej strony internetowej i dokonywane za jego pomocą zakupy podlegają pod regulamin
sklepu Drukomat.pl, zaś w ramach Witryny nie jest możliwe dokonywanie jakichkolwiek zakupów.
V. Zawarcie i rozwiązanie umowy
1. Do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Odwiedzającym dochodzi w momencie pobrania przez
odwiedzającego Znaków Graficznych. Umowa ta obejmuje licencję opisaną w pkt IV Regulaminu i zawarta
zostaje na czas oznaczony dwóch lat.
2. Odwiedzający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, na podstawie oświadczenia przesłanego na
adres kontakt@drukomat.pl.
3. Usługodawca nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy.
VI. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące działania Witryny lub Znaków Graficznych powinny być składane w formie
elektronicznej, na adres e-mail kontakt@drukomat.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej przyczyny reklamacji oraz określenie
czego domaga się Odwiedzający.
3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od momentu jej
zgłoszenia.
VII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.
Informacje o “cookies”
Czym są pliki “cookies”?
Plik “cookie” to ciąg znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego, który zostaje zapisany na
urządzeniu końcowym w momencie, gdy odwiedzasz witrynę.
Do czego używamy plików “cookies”

Plików “cookie” używamy by podnieść użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z
preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z
odwiedzinami naszej witryny. Dane zawarte w plikach “cookies” umożliwiają blokowanie wielokrotnego
wyświetlania treści użytkownikowi oraz pomagają zwiększyć efektywność reklam.
Jakich rodzajów plików “cookies” używamy?
Używamy dwóch rodzajów plików: tymczasowych, które wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub
zamknięcia przeglądarki oraz stałych, które zostają na urządzeniu użytkownika zgodnie z czasem określonym
w parametrach lub usunięcia ich przez użytkownika.
Dane osobowe
Nie wykorzystujemy plików “cookies” do identyfikacji użytkownika a jedynie danych dotyczących połączenia.
Obsługa i usuwanie plików “cookies”
Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na obsługę plików “cookies”
na urządzeniu końcowym, można jednak zmienić domyślne ustawienia i blokować ich obsługę. Szczegółowe
informacje dotyczące obsługi, blokowania i usuwania plików “cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki
internetowej. Blokowanie obsługi plików “cookies” może mieć wpływ na obsługę funkcjonalności dostępnych na
stronie internetowej.

