Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady korzystania z serwisu PolitykaCookies.pl, warunki udostępniania
Skryptu darmowego oraz warunki nabywania licencji na wykorzystywanie Skryptu
zaawansowanego.

Definicje:
W rozumieniu niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.politykacookies.pl
Regulamin – niniejszy dokument określający prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności
Administratora i Użytkownika.
Administrator – właściciel serwisu, którym jest Little Big Data Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Feliksa
Nowowiejskiego 2B, 20-880 Warszawa, NIP 701 036 07 55, REGON 146405459.
Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość
prawną, która z Serwisu może pobrać Skrypt darmowy lub nabyć licencję na Skrypt
zaawansowany.
Skrypt darmowy – ogólnodostępny fragment kodu, który po implementacji na stronie
internetowej Użytkownika, spowoduje wygenerowanie komunikatu informującego o
wykorzystywaniu na danej witrynie plików cookies. Wygenerowany komunikat ma charakter
informacyjny.
Skrypt zaawansowany – wygenerowany na podstawie udostępnianego panelu fragment
kodu, który po implementacji na stronie internetowej Użytkownika, spowoduje
wygenerowanie określonego przez Użytkownika komunikatu.
Panel – funkcja serwisu pozwalająca
zaawansowanego i złożenie zamówienia.
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Skrypt darmowy
Administrator nieodpłatnie udostępnia fragment kodu, który po implementacji w serwisie
Użytkownika wygeneruje komunikat informujący internautów o wykorzystywaniu na witrynie
plików cookies.
Wygenerowany komunikat będzie zawierał informację o tym, że skrypt został pobrany z
serwisu PolitykaCookies.pl.
Skrypt darmowy może być dowolnie powielany i rozpowszechniany bez zgody
Administratora.
Użytkownik korzystając z darmowej wersji oprogramowania wyrażają zgodę na przesyłanie
plików cookies generowanych przez internautów do PolitykaCookies.pl w celu analizy ruchu
oraz poprawnego zainstalowania i funkcjonowania oprogramowania, dane te mogą być
udostępniane przez Administratora współpracującym z nim reklamodawców oraz partnerów.
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej edycji Skryptu darmowego, z
zastrzeżeniem, że edycja nie będzie zmieniała podstawowej jego funkcji, która polega na
wyświetleniu komunikatu informującego o wykorzystywaniu Plików Cookies.

Skrypt zaawansowany
Skrypt zaawansowany podlega ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 4.02.1994 r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83).
Przedmiotem sprzedaży jest licencja na Skrypt zaawansowany. Kupujący nie nabywa praw do
skryptu, a jedynie licencję na wykorzystanie skryptu do stworzenia spersonalizowanego
komunikatu na jedną stronę internetową. Zakup Skryptu zaawansowanego oznacza
akceptację regulaminu serwisu.
Jedna licencja uprawnia posiadacza do korzystania ze skryptu tylko na jednym adresie
internetowym podanym w trakcie składania zamówienia.
Zamówienie Skryptu zaawansowanego dokonuje się poprzez Panel. W zależności od ilości
dokonanych modyfikacji oraz wyboru opcji dodatkowych, koszt 1 licencji może wynieść od 39
złotych do 249 złotych. Koszt poszczególnych opcji został umieszczony w Cenniku.
Po złożeniu zamówienia, na podany adres mailowy podany w formularzu, zostanie wysłana
informacja o możliwych formach płatności.
Po zaksięgowaniu płatności, spersonalizowany Skrypt zaawansowany zostanie wysłany do
Użytkownika.
W przypadku rezygnacji ze skryptu środki pieniężne nie zostaną zwrócone nabywcy.
Zabrania się rozpowszechniania Skryptu zaawansowanego bez zgody Administratora.

Pomoc techniczna
Administrator oferuje pomoc techniczną do każdej wykupionej wersji Skryptu
zaawansowanego. Pomoc oferowana jest drogą mailową i może dotyczyć problemów lub
pytań dotyczących prowadzenia serwisu.

Informacje dodatkowe
Administrator zobowiązuje się do świadczenie Usługi z najwyższą starannością oraz
standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu systemu
wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkownika lub osoby
trzeciej.
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usługi ze
względu na konserwację systemu, jego rozbudowę, usuwanie awarii lub inne przyczyny od
niego niezależne.
Administrator nie gwarantuje, że pobranie i umieszczenie skryptu gwarantuje, że serwis
Użytkownika spełni wszystkie wymogi prawne, jakie spełniać powinien. Tym samym
Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kar nałożonych na właściciela
strony. Niniejsza informacja dotyczy szczególnie Skryptu darmowego, który pełni rolę jedynie
informacyjną, iż na danej stronie internetowej są wykorzystywane pliki cookies.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Skryptu darmowego i
zaawansowanego, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego umieszczenie go w kodzie serwisu
internetowego Użytkownika. Skrypt powinien zostać umieszczony zgodnie z instrukcją
zawartą na PolitykaCookies.pl.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje dokonane przez kupującego
skrypt.
Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na serwisie. Administrator zastrzega sobie
możliwość dokonania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie
będą działać na niekorzyść Użytkowników.

