
ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, ZASADY PRYWATNOŚCI I 
WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE 

Witamy na stronie internetowej Asahi CE & Europe Services s.r.o.. Stroną na domenie 
velkopopovickykozel.pl (dalej jako „Strona”) zarządza spółka Asahi CE & Europe Services 

s.r.o.,  nr ident.: 056 29 152, z siedzibą w Ovocný trh 8, 11000 Prague, Republika Czeska, zare-
jestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pradze, wpis 
C 267700, (dalej jako "Spółka"). Wszystkie występujące poniżej zaimki „nasz”, „my”, „nas” 
itd. odnoszą się do Spółki.

1. Zasady i warunki użytkowania

Wszelkie materiały udostępnione na stronie internetowej są chronione przez prawo au-
torskie Spółki. Zgodnie z prawem autorskim, Spółka jest także twórcą bazy danych 
udostępnionej na stronie internetowej. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Należy pamiętać, że nasze treści są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. http://
www.abcalkoholu. Pij odpowiedzialnie, a także nie przesyłaj ani nie udostępniaj 
zawartości tej strony nikomu, kto jest poniżej wieku uprawniającego do spożywania 
alkoholu.

Korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na poniższe warunki korzystania ze 
strony internetowej oraz zasady ochrony prywatności i wykorzystywania plików cookie 
(dalej jako „Zasady i warunki”) Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej, 
proszę zapoznać się z niniejszymi Zasadami i warunkami. 

JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI, OPUŚĆ TĘ STRONĘ IN-
TERNETOWĄ. 

2. Granica wieku

Zgodnie z czeskim prawem, osoby które nie ukończyły 18 roku życia lub takie, które nie 
osiągnęły minimalnego wieku upoważniającego do zgodnego z prawem spożywania alkoholu 
w kraju lub jednostce terytorialnej kraju, z którego wchodzi na stronę internetową, nie 
powinny mieć dostępu do pewnych części Strony internetowej. Jeżeli należysz do tej kate-
gorii możesz działać z naruszeniem prawa lub innych uregulowań prawnych obowiązujących 
w kraju w którym przebywasz lub z którego wchodzisz na stronę internetową i powinieneś 
niezwłocznie opuścić te części Strony internetowej. Przed uzyskaniem dostępu do takich 
części, zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojego wieku. 

3. Zabronione korzystanie

Wyrażasz zgodę na niekorzystanie ze Strony internetowej oraz w szczególności wszelkich 
materiałów lub usług, które można uzyskać korzystając ze Strony w sposób naruszający 
jakiekolwiek lokalne, narodowe, zagraniczne lub międzynarodowe prawa, regulacje 
prawne, dyrektywy, standardy prawne, umowy międzynarodowe, traktaty lub konwencje i/
lub wszelkie inne regulacje prawne. 

4. Zrzeczenie/zniesienie/wyłączenie treści

Strona internetowa jest dostarczane „w stanie obecnym”. Korzystanie ze strony interne-
towej (w tym pobieranie materiałów lub odnośniki do innych stron internetowych) oraz 
wykorzystywania lub polegania na treści udostępnione na stronie internetowej jest podej-
mowane przez użytkownika na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące 
przepisy prawne, niniejszym wyraźnie wyłączamy jakiekolwiek oświadczenia, warunki i 
gwarancje w odniesieniu do zbywalności, zadowalającej jakości, przydatności do 
określonego celu i/lub sensownej opieki i umiejętności, które w przeciwnym wypadku 
mogłyby być włączone w [treść] niniejszych Zasad i warunków z mocy prawa lub w inny 
sposób. 
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O ile nie zostało wprost stwierdzone inaczej, nie wydajemy żadnych oświadczeń i nie ud-
zielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do: 

• ścisłości i kompletności jakichkolwiek materiałów udostępnionych na Stronie inter-
netowej; 

• dostępności i/lub działania strony internetowej bez awarii lub przerw; 

• kompatybilności Strony z komputerem i oprogramowaniem użytkownika 

• zainfekowania Strony wirusem  

5. Wyłączenie odpowiedzialności 

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawne, nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za szkody, w szczególności, ale nie ograniczając się do odpowiedzialnoś-
ci za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, koszty i / lub wydatki (w tym 
koszty reprezentacji prawnej lub eksperckiej, lub jakiekolwiek inne koszty), które mogą 
zostać poniesione, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z dostępem i / lub korzystaniem 
ze Strony internetowej lub w związku z jej treścią lub dowolnymi informacjami na niej 
udostępnionymi.  

Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za niedokładne i/lub nieprawidłowe infor-
macje, bez względu na to, czy takie informacje zostały opracowane przez użytkowników 
Strony, czy przez nas, oraz czy nastąpiło ono w wyniku podłączenia do Strony sprzętu lub 
oprogramowania czy przez błąd ludzki, który może wystąpić przy przetwarzaniu danych 
umieszczanych na Stronie internetowej. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za 
straty lub szkody poniesione przez użytkownika podczas korzystania lub próby korzystania 
ze Strony internetowej lub jakichkolwiek treści udostępnianych na Stronie. 

6. Własność intelektualna 

Wszelkie prawa własności intelektualnej odnoszące się do zawartości Strony (w szczegól-
ności praw do znaków towarowych, obrazów i logo) są własnością lub są wykorzystywane 
na podstawie licencji i są przez nas zastrzeżone. Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek 
praw do treści Strony, za wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania z nich zgodnie z 
Zasadami i warunkami. 

7. Korzystanie ze strony internetowej  

Użytkownik może korzystać ze strony internetowej zgodnie z Zasadami i warunkami. Użyt-
kownik może wydrukować Stronę i/lub pobierać informacje na niej zawarte do użytku oso-
bistego, niekomercyjnego. 

Użytkownik nie może: 

• stworzyć odnośnika do Strony internetowej w jakikolwiek sposób by połączyć ją z 
jakąkolwiek inną stroną internetową lub do dowolnego elementu Strony interne-
towej bez naszej uprzedniej zgody; 

• włamać się na Stronę w sposób niezgodny z prawem; lub używać Strony do sz-
erzenia wirusów komputerowych lub do celów niezgodnych z prawem; 

• zakłócać lub zmieniać treści kopiowanych ze Strony lub korzystać z tych treści bez 
podawania do publicznej wiadomości informacji o prawach autorskich lub innych 
naszych prawach własności do takich treści, taka informacja powinna zostać podana 
w taki sam sposób i formie, jak na Stronie internetowej. 

W przypadku naruszenia niniejszych Zasad i Warunków, możemy przerwać lub tymczasowo 
zablokować dostęp do Strony internetowej. Użytkownik zostanie pociągnięty do 
odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie poniesiemy w związku z tym. 
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8. Hiperłącza 

Linki do innych stron internetowych są dostosowane do potrzeb użytkownika. Nie wspier-
amy ani nie popieramy takich stron internetowych lub ich operatorów i nie monitorujemy 
ich w sposób ciągły. Użytkowanie, przeglądanie i pobieranie takich stron odbywa się na 
własne ryzyko użytkownika. Nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. 

9. Poprawki 

Możemy wprowadzać zmiany, modyfikacje, aktualizacje lub zakończyć działanie Strony i/
lub jakichkolwiek treści udostępnianych na niej, bez uprzedniego powiadomienia. Możemy 
także na bieżąco wprowadzać zmiany do niniejszych Zasad i Warunków. Dlatego też zale-
camy regularne zapoznawanie się z niniejszymi Zasadami i Warunkami. Jeżeli nie zgadzasz 
się z aktualną wersję niniejszych Zasad i Warunków, niezwłocznie opuść Stronę. 

10. Ochrona danych osobowych 

10.1. Informacje ogólne, dotyczące zbierania i wykorzystania danych osobowych 

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. W zwykłych okolicznościach możesz odwiedzać 
naszą Stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem 
potwierdzenia wieku oraz kraju, z którego się łączysz. Szczegóły te są istotne dla za-
chowania zgodności z wymaganiami prawnymi Republiki Czeskiej, w związku z tym, że 
strona promuje i sprzedaje napoje alkoholowe. Będziemy również przetwarzać Twój adres 
IP. 

Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, zawierające Twoje imię, 
nazwisko, adres e-mail i numer telefonu zostaną nam dostarczone przez Ciebie w celu 
nawiązania kontaktu oraz przetworzenia Twojego zapytania. W zależności od treści Two-
jego zapytania lub wniosku,  jako podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych  
mogą służyć  środki przyjęte przed nawiązaniem kontaktu na Twoje życzenie lub uzasad-
niony interes spółki obejmujący w szczególności zapewnienie zdolności do reagowania na 
zapytanie. 

Jednakże w niektórych przypadkach możemy poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w określonym celu, na przykład w celu zarejestrowania i utworzenia 
konta użytkownika na naszej Stronie internetowej. 

W tym celu prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz oświadczenie o zgod-
zie na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez nas 
danych osobowych na określonych warunkach. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w naszej firmie można 
znaleźć w naszej Polityce prywatności. 

10.2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny lub rejestrując się za pośrednictwem 
Facebooka wyrażasz zgodę na następujące: 
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a) dane mogą być przetwarzane przez naszą firmę jako administratora danych, Asahi 
CE & Europe Services s.r.o. (spółka akcyjna) z siedzibą w Ovocný trh 8, 11000 Prague, 
nr. ident. spółki  056 29 152, 

b) Dane te mogą zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny w tym ulicę, nu-
mer budynku, miasto/miejscowość, kod pocztowy, państwo, numer telefonu, adres 
e-mail, datę urodzenia, nazwę użytkownika, hasło oraz adres IP; 

c) do celów rejestracji klienta na naszej stronie internetowej, 

d) na okres 3 lat, lub do momentu wcześniejszego cofnięcia zgody. Po wygaśnięciu 
tego okresu Spółka może przetwarzać dane osobowe w czasie trwania uzasad-
nionego interesu Spółki, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia dla roszczeń 
związanych z rejestracją na naszej Stronie oraz powiązanych zakupów. 

Odwiedzając Stronę internetową Spółki, aplikacje i media społecznościowe wyrażasz zgodę 
na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany oraz na pro-
filowanie na poniższych warunkach: 

a) sposoby gromadzenia Twoich danych osobowych: Spółka będzie przechowywać zapis 
Twojej aktywności na naszych stronach internetowych, w aplikacjach i mediach 
społecznościowych, 

b) Spółka będzie przetwarzała dane osobowe jako administrator danych osobowych, 

c) w celu dostosowania komunikatów marketingowych bezpośrednio do Ciebie, lecz 
jedynie w przypadku, że mamy uzasadniony interes w marketingu lub Twoją 
wyraźną zgodę na marketing, 

d) Przetwarzane będą wyłącznie następujące dane: adres IP, ...,   

e) Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres 3 lat, o ile nie cofniesz swojej 
zgody wcześniej. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przez wyka-
sowanie plików cookie w przeglądarce, zresetowanie identyfikatora na urządzeniu 
przenośnym lub przez dokonanie zmiany ustawień na swoim profilu społecznoś-
ciowym. Po upływie tego czasu Spółka może przetwarzać dane osobowe przez okres 
trwania uzasadnionego interesu Spółki, w ramach których jesteśmy zobowiązani do 
zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, 

f) W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania związanego z 
uzasadnionym interesem Spółki, przetwarzanie danych zostanie ograniczone do 
momentu zweryfikowania które z interesów mają pierwszeństwo i w razie pier-
wszeństwa Twoich interesów profilowanie zostanie niezwłocznie zakończone 

Wyłącznie jeżeli udzielisz nam wyraźnej zgody na profilowanie. 

Odwiedzając naszą Stronę internetową, aplikacje i media społecznościowe wyrażasz zgodę, 
by Spółka pokazywała Ci komunikaty marketingowe, na następujących warunkach: 

a) sposoby gromadzenia Twoich danych osobowych: Spółka będzie przechowywać zapis 
Twojej aktywność na naszych stronach internetowych, w aplikacjach i mediach 
społecznościowych, 

b) Spółka będzie przetwarzała dane osobowe jako administrator danych osobowych, 

c) w celu utrzymania kontaktu i możliwości poinformowania o aktualnościach (produk-
ty lub konkursy organizowane przez Spółkę), 

d) Przetwarzane będą wyłącznie następujące dane: adres IP, ...,  

e) Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat, o ile nie wycofasz 
swojej zgody wcześniej. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przez 
wykasowanie plików cookie w przeglądarce, zresetowanie identyfikatora na 
urządzeniu przenośnym lub przez dokonanie zmiany ustawień w swoim profilu 
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społecznościowym. Po upływie tego czasu Spółka może przetwarzać dane osobowe 
przez okres trwania uzasadnionego interesu Spółki, w ramach których jesteśmy 
zobowiązani do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, 

f) W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego. W 
chwili wyrażenia sprzeciwu, zakończymy marketing bezpośredni. Z góry 
przepraszamy, ponieważ z przyczyn technicznych reklamy mogą być nadal prezen-
towane przez pewien czas. 

  

Wspomniana komunikacja marketingowa będzie do Ciebie wysyłana wyłącznie jeżeli wyra-
zisz Spółce jednoznaczną zgodę.  

Spółka zobowiązuje się do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązują-
cym prawodawstwem Republiki Czeskiej. 

Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta 
przez odznaczenie odpowiedniego pola na Twoim koncie użytkownika lub poprzez 
przesłanie e-maila na adres personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 

10.3. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnej innej niż zgoda: 

Jeżeli dokonasz zakupu na naszej stronie internetowej jako niezarejestrowany klient, 
Spółka będzie przetwarzać twoje dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, 
adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, miasto/miejscowość, państwo) data 
urodzenia, do celów realizacji umowy kupna i dostawy zamówionych towarów. W trakcie 
realizacji umowy kupna, Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie ze swoim 
uzasadnionym interesem w czasie trwania okresu wygaśnięcia roszczeń związanych z za-
wartą umową kupna. 

Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane żadnym stronom trzecim, poza tymi, które 
bezpośrednio biorą udział w przetwarzaniu zamówienia (przewoźników, operatorów, itd.) 
Nawet takim stronom dane powinny być powierzone wyłącznie w niezbędnym zakresie. 

10.4 Udzielanie informacji w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych 

Jako indywidualny podmiot danych, zgodnie z ustawą nr 101/2000 Coll. [Dz.U.] Ustawa o 
ochronie danych osobowych w aktualnym brzmieniu, masz następujące prawa jeśli chodzi o 
przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. 

a) Prawo do informacji na temat przetwarzania danych; 

b) Prawo do natychmiastowej korekty lub uzupełnienia niewłaściwych danych osobowych; 

c) Jeżeli Spółka przetwarza, lub uważasz, że Spółka przetwarza dane osobowe w sposób 
niezgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych, o ile zostaną spełnione uwarunk-
owania prawne, masz następujące prawa: 

i. Prawo do żądania wyjaśnienia od Spółki; 

ii. Prawo do żądania, by Spółka niezwłocznie naprawiła sytuację, w 
szczególności poprzez zablokowanie dostępu, korektę, uzupełnienia lub 
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zlikwidowanie danych osobowych, jeżeli takie kroki nie stoją w 
sprzeczności z innymi regulacjami prawnymi; 

iii. jeżeli Twoje prawa osobiste zostały naruszone, prawo domagania się 
godziwego odszkodowania zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, 
oraz 

iv. Prawo do zgodnego z ustawodawstwem żądania, by Spółka naprawiła 
szkody, jeżeli je wyrządziła. 

Niniejszym Spółka informuje, że od 25 maja 2018 r., zgodnie z warunkami 
określonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych (dalej "rozporządzenie") w stosunku do Spółki przysługują Ci 
następujące uprawnienia: 

a) prawo do usunięcia twoich danych osobowych, 

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

c) prawo do żądania, by Spółka ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych, 
jeżeli: 

i. kwestionujesz poprawność danych osobowych, przez okres niezbędny do weryfikacji 
tej poprawności przez Spółkę, 

ii. przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, nie żą-
dasz usunięcia danych osobowych, natomiast domagasz się ograniczenia ich użycia; 

iii. Spółka nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do przetwarzania, ale są one 
wymagane w celu określenia, dochodzenia lub ochrony uprawnień; 

iv. Zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art 21 roz-
porządzenia, lub dopóki nie zostanie sprawdzone, czy Spółka ma uzasadnione powody 
stojące w sprzeczności wobec Twoich uzasadnionych powodów. 

d) Prawo do przenoszenia danych w formacie usystematyzowanego, ogólnie stosowanego i 
możliwego do odczytu maszynowego zapisu; 

e) Prawo do poznania istoty zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w 
związku z ich stosowaniem do podejmowania decyzji, do wiedzy, czy zadania są 
wykonywane lub są decyzje oparte na takim przetwarzaniu, które zakładają 
sprzeczność z prawami i prawnie chronionymi interesami kupującego; 

f) Prawo do tego, by nie być podmiotem jakiejkolwiek decyzji opartej wyłącznie na zau-
tomatyzowanym przetwarzaniu (patrz powyżej), w tym profilowaniu, które wywiera 
wpływ prawny na kupującego lub znacząco odnosi się do kupującego w podobny 
sposób, jeżeli taka decyzja nie jest związana z wypełnieniem umowy między Tobą a 
Spółką. 

g) Prawo do informacji, czy istnieje prawdopodobieństwo, że określone naruszenie 
ochrony danych osobowych spowoduje wysokie ryzyko dla interesów i praw kupu-
jącego. Takie naruszenia muszą być zgłoszone niezwłocznie kupującemu przez 
sprzedającego. 
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Zgodnie z rozporządzeniem, masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w 
związku z uzasadnionym interesem prawnym Spółki, wobec profilowania oraz wobec 
przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Masz również prawo skontaktować się z czeskim Urzędem Ochrony Danych Osobowych lub 
złożyć skargę w tym urzędzie. 

W celu zrealizowania swoich praw możesz skontaktować się ze Spółką w formie 
pisemnej na adres siedziby, lub pisząc na adres e-mail personaldataprotection@eu. 

[Deleted sentence] 

10.5 Twoje żądania w związku z prawem dostępu 

W przypadku chęci skorzystania z prawa dostępu, możesz skierować wniosek do 
siedziby naszej firmy lub wysłać wiadomość e-mail na personaldataprotection@eu-
.asahibeer.com . 

Na życzenie Spółka może dostarczyć kopie danych osobowych, które przetwarza. Za 
wszelkie dodatkowe kopie, których sobie zażyczysz możemy naliczyć rozsądną opłatę 
odpowiadającą kosztom administracyjnym. Jeżeli wnioskujesz o takie informacje za po-
mocą środków elektronicznych, dostarczymy Ci informację w zwykle przyjętej formie elek-
tronicznej, o ile nie zażądasz innej metody. Podczas przetwarzania żądania, jesteśmy 
zobowiązani do potwierdzenia Twojej tożsamości. 

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od 
dnia doręczenia. W uzasadnionych przypadkach (z uwzględnieniem w szczególności liczby 
wniosków i ich złożoności), możemy przedłużyć ten termin o kolejne 2 miesięce; w takim 
przypadku będziemy informować Cię o takim przedłużeniu i jego przyczynach. W większoś-
ci przypadków udzielamy takich informacji bez dodatkowych opłat. Jednakże, jeśli twoje 
wnioski są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub zawierają wygórowane żądania, 
zwłaszcza, jeśli mają one charakter powtarzalny, możemy naliczyć rozsądną opłatę, 
uwzględniającą koszty administracyjne przekazania informacji, a także możemy odmówić 
wykonania żądania. 

10.6. Przetwarzanie danych osobowych osób niepełnoletnich. 

Strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich, zgodnie z art. 2 
powyżej. Zatem naszym zamiarem nie jest przetwarzanie danych osobowych osób 
niepełnoletnich. Niemniej, jeżeli dowiemy się, że otrzymaliśmy dane osobowe od 
jakiejkolwiek osoby niepełnoletniej, usuniemy te dane. 

10.7. Wykorzystanie danych osobowych dla celów marketingowych osób trzecich. 

!7

mailto:personaldataprotection@eu.asahibeer.com
mailto:personaldataprotection@eu.asahibeer.com
mailto:personaldataprotection@eu.asahibeer.com


Pod żadnym pozorem nie będziemy przesyłać lub dostarczać Twoich danych osobowych os-
obom trzecim w celach marketingowych. 

10. 8. Pliki cookie  

Na tej stronie, używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom jej wygodne przeglą-
danie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe tworzone przez stronę internetową na Twoim 
komputerze po uzyskaniu dostępu do strony internetowej.  

Niniejsza strona internetowa korzysta zarówno z tzw. „sesyjnych” plików cookie oraz „tr-
wałych” plików cookie. Sesyjne pliki cookie umożliwiają użytkownikowi przeglądanie 
poszczególnych zakładek; zapamiętują każdą z wprowadzonych informacji. Sesyjne pliki 
cookie zostają automatycznie usunięte po zamknięciu okna przeglądarki lub wkrótce 
potem. Trwałe pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie Twoich prefer-
encji i ustawień do Twojej następnej wizyty, dzięki czemu nie musisz się ponownie lo-
gować. Trwałe pliki cookie wygasają automatycznie po pewnym zdefiniowanym okresie 
czasu.    

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które: 

• poprawiają wydajność strony internetowej poprzez zbieranie informacji dotyczą-
cych sposobu wykorzystania strony internetowej przez odwiedzających (takie jak 
najczęściej otwierane zakładki). 

• zwiększają funkcjonalność strony internetowej i sprawiają, że jest bardziej dos-
tosowana do Twoich potrzeb, ponieważ wszystkie poprzednie ustawienia są za-
pamiętane. Informacje te nie są jednak stosowane w celu identyfikacji lub za-
pamiętywania jakie miejsca w Internecie odwiedzasz.  

• zapewniają funkcjonalność niektórych narzędzi, antyspamowych, jak również 
dostęp do treści z ograniczeniem wiekowym oraz  

• umożliwiają niektórym naszym dostawcom świadczenie usług powiązanych ze stroną 
w naszym imieniu.  

Pliki cookie nie są wirusami. Są wyłącznie plikami tekstowymi, które nie zawierają żadnego 
programu i w związku z tym nie da się ich uruchomić tak jak programu. Pliki cookie nie 
mogą się kopiować i rozsyłać przez internet. Niemniej jednak, przy każdej wizycie, Twoja 
przeglądarka internetowa wysyła do strony internetowej pliki cookie, które się do niej 
odnoszą. Taka strona internetowa jest następnie wyświetlana zgodnie z Twoimi ustawieni-
ami.  

Przy pomocy plików cookie, możemy zapisać. Na poziomie ogólnym, informacje statysty-
czne na temat zachowań osób odwiedzających stronę internetową. Dzięki temu możemy 
zmodyfikować stronę internetową zgodnie z Twoimi zainteresowaniami i wymaganiami. Pli-
ki cookie pomagają nam zidentyfikować te obszary strony, które są szczególnie popularne 
lub problematyczne, czego nie możemy jednak powiązać z konkretnym użytkownikiem. Co 
więcej, pliki cookie są używane do uwierzytelniania użytkownika, aby wyeliminować 
potrzebę podawania swoich danych identyfikacyjnych, w momencie uzyskiwania dostępu 
do strony internetowej. Dodatkowo, pliki cookie są używane do modyfikowania witryny w 
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celu zaspokojenia Twoich potrzeb, takich jak wyświetlanie strony w wybranym języku lub 
w konkretnym układzie graficznym. 

Rzecz jasna, możesz wyświetlić tę stronę internetową również bez plików cookie. Niemniej 
jednak, niektóre funkcjonalności mogą być ograniczone i przeglądanie witryny może być 
mniej wygodne. Przeglądarki internetowe zwykle akceptują pliki cookie automatycznie. 
Tym niemniej można zapobiec zapisywaniu plików cookie  wybierając w przeglądarce opcję 
"nie akceptuj plików cookie". Pliki cookie już zapisane na komputerze użytkownika mogą 
zostać usunięte w dowolnym momencie. Aby odnaleźć tę funkcję skorzystaj z pomocy w 
przeglądarce. 

Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz swoją zgodę na stosowanie plików cookie w 
sposób opisany powyżej. 

10. Prawo właściwe 

Jeżeli którekolwiek z zapisów niniejszych Postanowień i Warunków stanie się nieważne, 
niezgodne z prawem lub w inny sposób nieobowiązujące, lub jeżeli takie zapisy zostaną 
zniesione, pozostaje to bez wpływu na prawidłowość, obowiązywanie i ważność po-
zostałych postanowień. 

Niniejsze Postanowienia i Warunki podlegają prawu czeskiemu. Wszelkie spory wynikające 
z lub powstałe w związku z niniejszymi warunkami będą rozstrzygane przez czeski sąd 
właściwy rzeczowo i miejscowo. 

Praga, dnia  25.5.2018                                   Asahi CE & Europe Services s.r.o. 
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