
Warunki umowne Icynene Europe  

1. Warunki 

Przez wejście na strony https://www.icynene.pl/  i kolejno idące 
klikanie lub przeglądanie tych stron, zgadzasz się z tym, że będziesz 
związany niniejszymi warunkami umownymi, wszystkimi stosownymi 
ustawami i przepisami, i wyrażasz zgodę na to, że będziesz 

odpowiedzialny  za zgodę ze stosownymi przepisami lokalnymi.  

2. Licencja użytkowania  

Materiały zawarte na tych stronach są chronione przez stosowne 

prawa autorskie i prawa do znaków towarowych. 

a. Udziela się zezwolenie do tymczasowe pobranie jednej kopii 
materiałów (informacji lub oprogramowanie) na stronach 
Icynene Europe tylko do wglądu osobistego, o charakterze 
niehandlowym. Chodzi o udzielenie tymczasowej 
uwarunkowanej licencji, nie o przeniesienie prawa własności, a 
w ramach tej licencji nie można: 

i. Materiały modyfikować czy też kopiować; 
ii. Wykorzystać materiału do jakichkolwiek celów 

komercyjnych lub do jakiegokolwiek udostępnienia 
publicznego (handlowego lub niehandlowego); 

iii. Starać się zdekompilować lub dokonać wstecznej analizy 
jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronach 
Icynene Europe; 

iv. Usuwać jakichkolwiek oznaczeń autorskich lub prawa 
autorskich z materiałów; lub 

v. Przekazać materiału innej osobie lub kopiować („mirror”) 
materiałów na inne serwery. 

b. Licencja ta zostanie automatycznie odebrana, jeżeli zostanie 
naruszone jakiekolwiek z tych ograniczeń, może też zostać 
kiedykolwiek odebrana po stronie Icynene Europe. Po 
zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po odebraniu tej 
licencji, musisz jakiekolwiek pobrane materiały, które trzymasz, 
obojętne czy w formacie elektronicznym czy też drukowanym, 

zniszczyć. 
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3. Rezygnacja z odpowiedzialności 

a. Materiały na stronach Icynene Europe są udzielane tak, „jak są“. 
Icynene Europe nie udziela żadnych gwarancji, istotnych lub 
domyślnych, i odrzuca przez to odpowiedzialność, jak też 
kwestionuje wszelkie dalsze gwarancje łącznie, bez ograniczeń, 
gwarancji domyślnych lub warunków zbywalności, stosowności 
do konkretnych celów, lub nienaruszenia własności 
intelektualnej lub innego naruszenia praw. 

b. Poza tym, Icynene Europe nie udziela gwarancji lub nie robi 
żadnych ogłoszeń dotyczących poprawności, prawdopodobnych 
wyników, czy też niezawodności wykorzystania materiałów na 
swoich stronach lub w inny sposób powiązanych z tymi 
materiałami, lub na innych stronach powiązanych z tymi 

stronami. 

4. Poprawność materiałów 

Aczkolwiek Icynene Europe dokłada wszelkich starań w celu 
zapewnienia poprawności treści swoich stron internetowych, materiały 
pojawiające się na stronach internetowych Icynene Europe mogą 
zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Icynene 
Europe nie gwarantuje, że jakiekolwiek z materiałów na stronach 
internetowych są poprawne, kompletne lub aktualne. Icynene Europe 
może kiedykolwiek dokonywać zmian materiałów zawartych na 

swoich stronach internetowych, i to bez ograniczeń.  

Icynene Europe nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów. 

5. Ograniczenia 

Icynene Europe podejmuje wszelkich stosownych zabiegów w celu 
zapewnienia, przy poniesieniu wszelkiego wysiłku, że informacje na 
stronach internetowych są poprawne, aktualne, zabezpieczone i 
dostępne.  

W żadnym wypadku Icynene Europe lub jej dostawcy nie będą 
zobowiązani do jakiegokolwiek odszkodowania (łącznie, bez 
ograniczenia, szkody w konsekwencji strat danych lub zysku, lub na 
skutek przerwania działalności zakładu) powstałego na skutek 
wykorzystania lub niemożliwości wykorzystania materiałów na 
stronach internetowych Icynene Europe, mimo że Icynene Europe czy 



też upoważniony przedstawiciel Icynene Europe będzie ustnie lub 
pisemnie poinformowany o możliwości takiego odszkodowania.  

6. Linki 

Icynene Europe nie sprawdziło wszelkich stron powiązanych z jej 
stronami internetowymi. Umieszczenie linku na stronach 
internetowych Icynene Europe nie oznacza zatwierdzenia tych stron 
internetowych stron trzecich. Icynene Europe nie może być 
odpowiedzialna za treść jakichkolwiek takich stron, do których linki 

uwzględniono w portalu. 

Wykorzystanie w taki sposób powiązanych stron dokonywane jest na 
ryzyko własne użytkownika.  

7. Zmiany 

Icynene Europe może kiedykolwiek zmieniać niniejsze warunki 
umowne w związku ze swoimi stronami internetowymi bez 
oznajmiania. Przez wykorzystanie tych stron internetowych wyrażasz 
zgodę na to, że będziesz wiązany aktualną wersją warunków 

umownych. 

8. Prawo właściwe 

Warunki niniejsze kierują się i są interpretowane w zgodzie z prawem 
belgijskim i przez wykorzystanie niniejszych stron internetowych 

podlegasz w sposób nieodwołalny jurysdykcji sądów Belgii. 

Polityka ochrony prywatności  

Twoja prywatność jest dla nas najważniejsza. Polityką Icynene 
Europe jest respektowanie Twojej prywatności dotyczącej 
jakichkolwiek informacji, które od Ciebie możemy gromadzić 
w ramach naszych stron internetowych, https://www.icynene.pl/ , oraz 

dalszych stron, których jesteśmy właścicielami lub które obsługujemy. 

Informacje, które gromadzimy  

Dane logowania 

Kiedy odwiedzisz nasze strony internetowe, nasze serwery mogą 
automatycznie zapisać dane standardowe udzielane przez Twoją 
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przeglądarkę. Dane te są uważane za „informacje nieidentyfikujące”, 
ponieważ nie dokonują Twojej identyfikacji same z siebie. Mogą 
zawierać rodzaj i wersję Twojej przeglądarki, strony, które odwiedzisz, 
czas oraz datę Twoich odwiedzin, czas spędzony na każdej stronie 

oraz dalsze dane. 

Informacje osobowe 

Możemy wymagać informacje osobowe, jak np. Twój: 

 Imię 
 E-mail 
 Numer telefonu/komórki  

 Adres 

Dane te są uważane za „informacje identyfikujące” lub „informacje 
osobowe”, ponieważ mogą dokonać Twojej identyfikacji. Domagamy 
się wyłącznie informacji osobowych, związanych z konkretnym celami 
prawnymi i niczym innym, jak na przykład do celu udzielenia usług 

przez Ciebie wymaganych lub ulepszenia tej usługi. 

W jaki sposób gromadzimy informacje 

Wszelkie informacje gromadzimy za pomocą środków prawidłowych i 

ustawowych.  

Informacje osobowe gromadzimy z Twoją ważną, swobodnie 
udzieloną, konkretną, informowaną, aktywną i wyrażoną zgodą lub na 
podstawie tego, że jest to konieczne do świadczenia usługi przez 
Ciebie wymaganej.  

Damy Ci również znać, dlaczego je gromadzimy i w jaki sposób 
zostaną wykorzystane. Masz swobodną możliwość odmówić 
spełnienie naszego wniosku o przekazanie informacji osobowych ze 
świadomością tego, że bez nich możemy nie być w stanie udzielić 

Tobie usługi, której się domagasz. 

Zastosowanie informacji 

Możemy wykorzystać kombinację informacji identyfikujących i 
nieidentyfikujących w celu zrozumienia, kim są goście naszych stron, 
jak wykorzystują nasze usługi i jak możemy ulepszyć ich 
doświadczenie z naszymi stronami w przyszłości.  



Informacje osobowe nie publikujemy, ale możemy dzielić całkowite i 
zanonimizowane wersje tych informacji, na przykład, na stronach 
internetowych i wiadomościach dotyczących trendu w używaniu przez 
klientów. 

Przetwarzanie i zapisanie danych 

Informacje, które gromadzimy, są umieszczone i przetwarzane w 
Belgii lub tam, gdzie są nasze urządzenia lub urządzenia naszych 
partnerów, osób powiązanych i dostawców. Informacje osobowe 
przekazujemy tylko w ramach jurysdykcji z wystarczającą ochroną, 
jaka jest wymagana przez prawo UE, co poświadcza nasze 

zobowiązanie ochrony prywatności naszych użytkowników. 

Informacje osobowe przechowujemy tylko na czas konieczny do 
udzielenia usługi lub do ulepszenia naszych usług w przyszłości. Na 
czas przechowywania tych danych będą one chronione w zgodzie z 
naszymi najlepszymi zdolnościami, w ramach stosownych środków 
handlowych, w celu zapobiegania ich stratom i kradzieżom, jak też 
nieupoważnionemu dostępu, udostępnianiu, kopiowaniu, 
wykorzystaniu lub zmianom. Przy tym zwracamy uwagę, że żaden 
sposób transmisji elektronicznej lub przechowania nie jest w 100% 
bezpieczny, i nie może zagwarantować absolutnego zabezpieczenia 

danych. 

Jeżeli będziesz wymagał, by Twoje informacje osobowe zostały 
usunięte lub wówczas, kiedy Twoje informacje osobowe nie będą 
dalej odpowiednie do naszych operacji, usuniemy je w stosownym 
czasie z naszego systemu. 

Ciasteczka 

Stosujemy „ciasteczka” do gromadzenia informacji dotyczących 
Ciebie i Twoich aktywności na naszych stronach. W celu uzyskania 
dokładniejszych informacji prosimy o zapoznanie się z Polityką 
ciasteczek. 

Dostęp stron trzecich do informacji 

Wykorzystujemy usługi stron trzecich do: 

 Śledzenia analitycznego 
 Marketingu dotyczącego treści 



Usługi te mogą mieć dostęp do naszych danych wyłącznie w celu 
realizacji konkretnych zadań w naszym imieniu. Nie dzielimy 
informacji osobowych z żadną osobą bez Twojego wyraźnej i 
informowanej zgody. Nie dajemy im zezwolenia do dzielenia się lub 
wykorzystania jakichkolwiek z naszych danych do jakichkolwiek 
innych celów. 

Okazjonalnie możemy umożliwić ograniczony dostęp do naszych 
danych przez naszych konsultantów zewnętrznych i agencje w celu 
dokonania analizy i ulepszania usług. Dostęp ten jest dozwolony tylko 
na okres absolutnie konieczny do realizacji konkretnej funkcji. 
Współpracujemy tylko z agencjami zewnętrznymi, których polityka 

ochrony prywatności jest porównywalna z naszą. 

Odrzucimy wnioski rządowe i ustawowe dotyczące wydania danych, 
jeżeli będziemy się domniemali, że wniosek jest zbyt ogólny lub nie 
dotyczą przez nich danego celu. Jednak możemy współpracować, 
jeżeli będziemy się domniemali, że wymagana informacja jest 
niezbędna i stosowna do tego, byśmy spełnili nakaz po stronie 
oficjalnego urzędu państwowego, byśmy chronili nasze własne prawa 
i majątek, bezpieczeństwo zwiedzających i innych osób, zapobiegali  
karalnym lub zapobiegali działalnościom, w wypadku których w 
sposób uzasadniony domniemamy się, że są nielegalne, prawnie 

karalne lub nieetyczne. 

W inny sposób nie dzielimy się lub nie dostarczamy informacji 
osobowych stronom trzecim. Nie sprzedajemy, ani też nie 
wynajmujemy Twoich informacji osobowych specjalistom od 
marketingu lub stronom trzecim. 

Ochrona prywatności dzieci 

Niniejsze strony internetowe nie są świadomie ukierunkowane na 
dzieci, ani też nie gromadzą informacji osobowych dzieci. Jako 
rodzic/opiekun prosimy się z nami skontaktować, jeżeli będziesz się 
domniemał, że Twoje dziecko uczestniczy w działalności zawierającej 
informacje osobowe na naszych stronach internetowych, a Ty nie 
otrzymałeś oznajmienia lub wniosku o zgodę. Dane kontaktowe 
dostarczone przez Ciebie nie wykorzystamy do celów 
marketingowych czy też reklamowych. 

 



Limity naszej polityki 

Ta polityka ochrony prywatności dotyczy tylko samego gromadzenia i 
przetwarzania danych po stronie Icynene Europe. Icynene Europe 
dokłada wszelkich starań, by współpracowała tylko z partnerami, 
osobami towarzyszącymi i agencjami zewnętrznymi, których polityka 
ochrony prywatności jest porównywalna z naszą. Niemniej jednak, nie 
jesteśmy w stanie zagwarantować w 100%, że będzie tak we 
wszystkich wypadkach. Nie możemy więc przyjąć jakąkolwiek 
odpowiedzialność za ich stosowne praktyki w zakresie ochrony 

prywatności. 

Nasze strony internetowe mogą odwoływać się do stron 
zewnętrznych, którymi nie zarządzamy. Prosimy przyjąć do 
wiadomości, że nie mamy żadnej kontroli nad treścią i politykami tych 
stron, i nie możemy przyjąć jakąkolwiek odpowiedzialność za ich 

stosowne praktyki w zakresie ochrony prywatności. 

Zmiana polityki  

W zależności od naszego namysłu możemy zmieniać naszą politykę 
ochrony prywatności, by reflektowała ona aktualne praktyki 
dopuszczalne. Dokonamy stosownych kroków, by nasi użytkownicy 
zostali poinformowani o zmianach za pośrednictwem naszych stron 
internetowych. Jeżeli jesteś użytkownikiem zarejestrowanym 
na https://www.icynene.pl/ , będziemy Ciebie informowali za 
pośrednictwem danych kontaktowych zapisanych na Twoim koncie. 
Jeżeli będziesz kontynuował wykorzystywanie niniejszych stron po 
jakichkolwiek zmianach niniejszej polityki, uważane to będzie za 
przyjęcie naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności i 
informacji osobowych. 

Twoje prawa i obowiązki 

Jako nasz użytkownik masz prawo być informowany o tym, w jaki 
sposób są Twoje dane gromadzone i używane. Jesteś upoważniony 
wiedzieć, jakie dane Ciebie dotyczące gromadzimy i w jaki sposób są 
przetwarzane. Jesteś upoważniony naprawić i aktualizować 
jakiekolwiek informacje osobowe, które Ciebie dotyczą, i domagać się 
usunięcia tych informacji. Możesz kiedykolwiek zmienić lub usunąć 
informacje z Twojego konta, wykorzystując narzędzia, które są do 
dyspozycji na panelu sterującym Twojego konta. 

http://icynene.eu/


Jesteś upoważniony ograniczyć lub wnosić zarzuty wobec naszego 
wykorzystania Twoich danych osobowych, podczas gdy masz 
zachowane prawo wykorzystać swoje dane osobowe do swoich 
własnych celów. Masz prawo zdecydować, że dane, które Ciebie 
dotyczą, nie będą stosowane podczas decyzji zbudowanych 
wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym. 

Nie wahaj się nas kontaktować, jeżeli będziesz miał jakiekolwiek 
obawy lub pytania dotyczące tego, jak przetwarzamy Twoje dane i 
informacje osobowe. 

Administrator danych Icynene Europe  
Thierry Gossen 

tgossen@icynene.eu 

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Icynene Europe  
Thierry Gossen 

tgossen@icynene.eu 

Polityka niniejsza zaczyna obowiązywać od 25. maja 2018 r. 

Polityka dotycząca ciasteczek  

Ciasteczka stosujemy w celu ulepszenia Twoich doświadczeń 
z https://www.icynene.pl/ . Niniejsza polityka dotyczące ciasteczek jest 
częścią polityki ochrony prywatności Icynene Europe i zawiera 
stosowanie ciasteczek pomiędzy Twoim urządzeniem a naszymi 
stronami. Udzielamy również informacji podstawowych dotyczących 
usług stron trzecich, które możemy stosować, które mogą również 
stosować ciasteczka jako część ich usług, aczkolwiek nie dotyczy ich 
nasza polityka. 

Jeżeli nie chcesz akceptować naszych ciasteczek, powinieneś 
ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by odrzucała ona 
ciasteczka z https://www.icynene.pl/ , przy czym powinieneś być 
świadomy tego, że w konsekwencji tego nie musimy być w stanie 
udzielić Tobie niektóre przez Ciebie wymagane treści i usługi. 

Co to ciasteczka? 

Ciasteczka to mała ilość danych, które strony internetowe 
przechowują w Twojej przeglądarce, kiedy odwiedzisz nasze strony 
internetowe, zazwyczaj zawiera informacje dotyczące samych stron 

http://icynene.eu/
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internetowych, wyjątkowy identyfikator, który umożliwia stronom 
rozpoznanie Twojej przeglądarki, w chwili, kiedy wrócisz, dalsze dane, 
które służą do celów ciasteczek oraz okres żywotności samego 
ciasteczka. 

Ciasteczka stosuje się do celu umożliwienia określonych zadań (np. 
logowania), śledzenia wykorzystania stron (np. analityka), zapisania 
Twojego ustawienia użytkownika (np. strefa czasu, preferencje 
dotyczące śledzenia) i spersonalizowanie Twojej treści (np. reklama, 
język). 

Ciasteczka ustawione przez strony internetowe, które odwiedzasz, są 
zazwyczaj oznaczane jako ciasteczka niezbędne („first-party 
cookies”), które zazwyczaj jedynie śledzą Twoją aktywność na tych 
konkretnych stronach internetowych. Ciasteczka ustawione przez inne 
stron internetowe i spółki (tj. przez strony trzecie) oznaczane są za 
ciasteczka podmiotów zewnętrznych („third-party cookies”) i mogą być 
wykorzystane do Twojego śledzenia na innych stronach internetowych 
wykorzystujących takie same usługi strony trzeciej. 

Rodzaje ciasteczek i w jaki sposób je używamy 

Ciasteczka niezbędne 

Ciasteczka niezbędne są kluczowe dla Twojego korzystania ze stron 
internetowych, umożliwiają podstawowe zadania, jak logowanie 
użytkownika, zarządzanie kontem, koszykiem zakupów i wykonanie 
płatności. Ciasteczka niezbędne stosujemy do umożliwienia pewnych 

funkcji na naszych stronach internetowych. 

Ciasteczka wydajnościowe 

Ciasteczka wydajnościowe są stosowane do śledzenia tego, w jaki 
sposób wykorzystujemy strony internetowe podczas Twojego 
przeglądania, bez tego by dochodziło do gromadzenia Twoich 
informacji osobowych. Zazwyczaj są to informacje anonimowe i wraz 
z informacjami, które są zapisywane u wszystkich użytkowników stron 
internetowych w taki sposób, by pomogły spółkom zrozumieć wzory 
zachowania ich użytkowników, identyfikować i diagnozować problemy 
i błędy, z którymi ich użytkownicy mogą się spotkać, i dokonać 
lepszych decyzji strategicznych dotyczących poprawienia ogólnego 
wykorzystania stron internetowych po stronie ich użytkowników. 
Ciasteczka te mogą zostać ustawione przez strony internetowe, które 



odwiedzasz (własne, „first-party”) lub przez usługi stron trzecich. Na 
naszych stronach stosujemy ciasteczka niezbędne. 

Ciasteczka funkcjonalne 

Ciasteczka funkcjonalne są używane do gromadzenia informacji o 
Twoim urządzeniu i jakimkolwiek ustawieniu, które skonfigurujesz na 
stronach internetowych, które odwiedzasz (jakim jest ustawienie 
języka i strefy czasu). Z tymi informacjami strony internetowe mogą 
przedstawić dostosowaną, ulepszoną lub optymalizowaną treść i 
usługi. Ciasteczka te mogą zostać ustawione przez strony 
internetowe, które odwiedzasz (własne, „first-party”) lub przez usługi 
stron trzecich. Ciasteczka funkcjonalne stosujemy do wybranych 

elementów na naszych stronach. 

Ciasteczka biznesowe/docelowe 

Ciasteczka biznesowe/docelowe są stosowane do określenia, jaka 
treść reklamowa jest dla Ciebie i Twoich zainteresowań najbardziej 
trafna i odpowiednia. Strony internetowe mogą je wykorzystać do celu 
dostarczenia ukierunkowanej reklamy lub ograniczenia ilości 
wypadków, kiedy reklama zostanie Tobie zaprezentowana. Pomaga 
to spółką ulepszyć skuteczność ich kampanii oraz jakość treści, która 
jest prezentowana. Ciasteczka te mogą zostać ustawione przez strony 
internetowe, które odwiedzasz (własne, „first-party”) lub przez usługi 
stron trzecich. Ciasteczka biznesowe/docelowe ustawione przez inne 
stron internetowe mogą być wykorzystane do Twojego śledzenia na 
innych stronach internetowych wykorzystujących takie same usługi 

strony trzeciej. Na naszych stronach ciasteczek tych nie stosujemy. 

Obce („third-party“) ciasteczka na naszych stronkach 

Na naszych stronach internetowych możemy zatrudnić spółki i 
jednostki obce - na przykład partnerów świadczących usługi 
analityczne i dotyczące treści. Takim stronom trzecim udzielamy 
dostępu do wybranych informacji w celu realizacji określonych zadań 
w naszym imieniu. Mogą również ustawić ciasteczka obce („third-
party“) w celu dostarczenia usług, które świadczą. Ciasteczka obce 
mogą być wykorzystane do Twojego śledzenia na innych stronach 
internetowych wykorzystujących takie same usługi strony trzeciej. 
Ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad ciasteczkami obcymi, polityka 
ciasteczek Icynene Europe ich nie dotyczy. 



Nasza obietnica dotycząca ochrony prywatności w stosunku do stron 
trzecich  

Sprawdzamy polityki ochrony prywatności wszystkich naszych 
dostawców zewnętrznych przed wykorzystaniem ich usług, byśmy 
zapewnili, że ich praktyki są porównywalne z naszymi. Nigdy nie 
będziemy świadomie wykorzystywali usług stron trzecich, które 
zagrażają lub naruszają prywatność naszych użytkowników. 

W jaki sposób możesz mieć kontrolę nad ciasteczkami lub zdecydować się 
ich nie przyjmować  

Jeżeli nie życzysz sobie przyjmować naszych ciasteczek, możesz 
ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by odrzucała ona 
ciasteczka z naszych stron internetowych. Ustawienie domyślne 
większości przeglądarek jest takie, że przyjmują ciasteczka, ale takie 
ustawienie możesz aktualizować w taki sposób, by ciasteczka zostały 
odrzucane całkowicie lub byś został poinformowany, kiedy strony 

internetowe będą się starały ciasteczka ustawić lub aktualizować. 

Jeżeli przeglądasz strony internetowe z większej ilości urządzeń, 
może być wymagane, by doszło do aktualizacji Twoich ustawień na 
każdym poszczególnym urządzeniu. 

Aczkolwiek niektóre ciasteczka mogą być blokowane z nieznaczną 
konsekwencją na Twoje śledzenie stron internetowych, blokowanie 
wszystkich ciasteczek może oznaczać, że nie będziesz miał dostępu 
do określonych części i treści na stronach internetowych, które 
odwiedzasz. 

 

 

Przyjmuję politykę ochrony prywatności 
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