INFORMACJE PRAWNE
HELIOS POLSKA
Niniejsza strona internetowa zawiera ogólne informacje dotyczące spółki Helios Polska
i spółek stowarzyszonych, działalności wspomnianych podmiotów i ich produktów.
Informacje te skierowane są do osób i podmiotów odwiedzających niniejszą stronę
internetową; prosimy o uważne zapoznanie się z treścią informacji. Korzystając z niniejszej
strony użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje przedstawione tu warunki.

Warunki ogólne
HELIOS POLSKA – Warunki ogólne

Dane spółki
Nazwa spółki:
Numer rejestracyjny:
Numer identyfikacji podatkowej:
Numer wpisu do rejestru sądowego:
Siedziba:
Adres siedziby:
Nr telefonu:
Fax:
E-mail:

Helios Polska Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o.
REGON: 250822665
NIP: 622-22-38-538
KRS: 0000169347
Ostrów Wielkopolski
ul. Przeskok 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 62 735-29-66
+48 62 737-29-40
helios@heliospolska.pl

Informacja prawna
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza informacja dotyczy strony domowej oraz podstron
www.heliospolska.pl. Wszelkie informacje i materiały (tekst i obrazki) znajdujące się na stronie
www.heliospolska.pl są chronione prawami autorskimi oraz pokrewnymi i/lub prawami własności
przemysłowej należącymi do Helios Polska oraz/lub spółek z nią stowarzyszonych. Strony
www.heliospolska.pl można używać tylko i wyłącznie na użytek osobisty i niekomercyjny.
Korzystanie ze strony www.heliospolska.pl w jakikolwiek inny sposób, w szczególności do celów
komercyjnych jest zabronione.

Ograniczenia dotyczące korzystania z informacji i materiałów
Wszelkie informacje i materiały (tekst i obrazki) publikowane na stronie www.heliospolska.pl
mogą być powielane tylko i wyłącznie do celów niekomercyjnych przestrzegając wszelkich
ostrzeżeń dotyczących praw autorskich i/lub praw własności przemysłowej. Wspomniane
informacje i materiały nie mogą być powielane, reprodukowane, lub w jakikolwiek inny

sposób rozpowszechniane do celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej na to zgody
ze strony www.heliospolska.pl i/lub spółek stowarzyszonych.
Każda kopia lub powielona część treści wspomnianej strony internetowej musi zostać
oznaczona znakiem Helios Polska zgodnie z przepisami dotyczącymi tożsamości
przedsiębiorstwa – wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona www.heliospolska.pl zawiera również informacje pochodzące od stron trzecich i linki
do stron internetowych stron trzecich za których treść Helios Polska nie ponosi
odpowiedzialności i nie może składać jakichkolwiek gwarancji z nimi związanych.
Odwiedzając i korzystając z wspomnianych linków nie można powoływać się na jakąkolwiek
odpowiedzialnością ze strony spółki Helios Polska.
Helios Polska ma prawo dokonywać zmian niniejszej informacji prawnej w każdym
momencie, a jej treść będzie zawsze wiążąca w jej aktualnej formie w związku z czym, zaleca
się, ażeby użytkownicy każdorazowo odwiedzając stronę www.heliospolska.pl dokładnie
zapoznawali się z jej treścią. Korzystanie ze strony www.heliospolska.pl niezgodnie
z przedstawionymi tutaj zasadami jest zabronione. Użytkownik korzystający ze strony
www.heliospolska.pl niezgodnie z przedstawionymi tu zasadami ponosić będzie pełną
odpowiedzialność za swoje działania z tym związane.
Ograniczona odpowiedzialność
Wszystkie informacje i materiały znajdujące się na stronie www.heliospolska.pl służą tylko
i wyłącznie celom informacyjnym. Spółka Helios Polska dokłada wszelkiej staranności, ażeby
informacje i dane publikowane na stronie www.heliospolska.pl były poprawne, aktualne
i kompletne, jednakże nie może gwarantować ich poprawności i kompletności, oraz nie
ponosi żadnej odpowiedzialności z nimi związanej.
Użytkownicy korzystają ze strony www.heliospolska.pl oraz z treści publikowanych na tej
stronie internetowej na własną odpowiedzialność. Helios Polska ani żadna inna osoba prawna
lub fizyczna biorąca udział w tworzeniu i projektowaniu wspomnianej strony internetowej,
lub nadal współpracująca przy jej aktualizacji, nie będzie ponosić odpowiedzialności
za szkody mogące powstać w związku z dostępem, wykorzystywaniem, lub niemożnością
wykorzystania informacji znajdujących się na tej stronie internetowej, bez względu na rodzaj
błędu lub fakt pominięcia jakichkolwiek treści.
Helios Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody (również spowodowane przez wirusy),
do których może dojść odwiedzajac lub korzystając ze strony www.heliospolska.pl, lub które
mogą wpływać na funkcjonowanie oprogramowania, telefonu komórkowego lub
jakiegokolwiek innego urządzenia i/lub aplikacji wykorzystywanych przez użytkownika
do wejścia na wspomnianą stronę internetową. Ponadto, Helios Polska nie ponosi
odpowiedzialności za żadne szkody, do których mogłoby dojść w wyniku korzystania lub
niemożności korzystania ze strony www.heliospolska.pl. Helios Polska zastrzega sobie prawo
dokonywania zmian na stronie www.heliospolska.pl w każdym momencie, w dowolny
sposób, bez powodu i bez uprzedniego zawiadamiania o tym fakcie, oraz nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w związku z konsekwencjami wprowadzanych modyfikacji.

Ochrona danych osobowych
Korzystając z naszej strony internetowej, na niektórych etapach może dojść do sytuacji gdy
użytkownik dobrowolnie powierzy nam swoje dane osobowe takie jak imię
i nazwisko/nazwę, adres, adres e-mail w związku z korespondencją, rejestracją, zakupami lub
uczestnictwem w badaniach internetowych. Helios Polska zobowiązuje się dochować
poufności danych osobowych zgodnie z postanowieniami obowiązującego ustawodawstwa.
Helios Polska będzie wykorzystywać i przechowywać dane osobowe zgodnie
z postanowieniami obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. Spółka stosuje
odpowiednie procedury organizacyjne i techniczne celem zapobiegania nieupoważnionego
dostępu do danych osobowych lub ich ujawnienia, oraz celem zachowania poprawności
informacji osobistych i ich właściwego wykorzystania.
Podając dane osobowe użytkownik upoważnia Helios Polska do gromadzenia,
przechowywania i przetwarzania zebranych danych osobowych do bezpośrednich celów
marketingowych, sondażowych, badawczych oraz do statystycznego przetwarzania danych
celem określenia wykorzystywania usług, dopasowania oferty i segmentacji, do celów
związanych z badaniem rynku, lub do jakichkolwiek innych celów marketingowych spółki
Helios Polska. Użytkownicy wyrażają również zgodę na otrzymywanie od Helios Polska
ankiet, zawiadomień o promocjach, nowych produktach oraz losowaniach nagród.
Użytkownik jest świadom i wyraża zgodę na to, ażeby Helios Polska powierzał niektóre
zadania związane z przetwarzaniem zebranych danych osobowych swoim partnerom
biznesowym, z którymi spółka zawarła umowy na przetwarzanie danych osobowych.
Partnerzy mogą przetwarzać pozyskiwane informacje w imieniu Helios Polska do wyżej
wspomnianych celów, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
Użytkownik w każdym momencie może poprosić Helios Polska o dokonanie przeglądu,
poprawy, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych, lub o trwałe lub tymczasowe
zawieszenie przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych do bezpośrednich celów
marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
Użytkownik dokonuje tego poprzez przesłanie firmie pisma pocztą elektroniczną lub
tradycyjną na adres Helios Polska ul. Przeskok 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska.
Helios Polska zobowiązana jest zaprzestać wykorzystywania danych osobowych użytkownika
do celów związanych z bezpośrednim marketingiem w przeciągu 15 dni od daty otrzymania
wspomnianego zawiadomienia.

