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The current page contains legal advice, which relate to the website of GOSTAR SPECIAL TOOLS Sp. z 

o.o.. company. As the content of this site and the hosting are subject to Polish law, the site shall 

remain in the Polish language. 

 

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY ZAPOZNAJ SIĘ Z TYMI ZASADAMI. 

KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA AKCEPTACJĘ ZASAD JEJ UŻYTKOWANIA. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ 

TYCH ZASAD, ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z WITRYNY. GOSTAR TOOLS SP. Z O.O. SP. K. NIE PONOSI 

ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU W SPOSÓB 

SPRZECZNY Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO DOKUMENTU. 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

GOSTAR SPECIAL TOOLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca numer REGON: 

368092416, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5932608949, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000960305 z siedzibą w Szczerbięcinie 18, 83-113 Turze, 

zwane dalej GOSTAR TOOLS, oświadcza, iż jest administratorem niniejszej strony internetowej, zwanej 

dalej Witryną. Użytkownikiem określa się każdy podmiot korzystający z Witryny poprzez elektroniczne 

urządzenie za pośrednictwem sieci Internet. Korzystając z niej, w tym pobierając i kopiując materiały 

informacyjne, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej zasady. Brak 

akceptacji niniejszych zasad oznacza, iż Użytkownik powinien natychmiast zaprzestać korzystania z 

Witryny. 

 

2. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Witryna ma jedynie charakter informacyjny, jednakże może zawierać informacje niepełne 

lub nieaktualne, a modyfikacje treści wprowadzane będą przez GOSTAR TOOLS bez uprzedzenia. 

GOSTAR TOOLS zastrzega, że podstrona OFERTA oraz podane tam cenniki także mają charakter jedynie 

informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. GOSTAR 

TOOLS nie jest odpowiedzialny za szkody (bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi 

z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) powstałe na skutek 

korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z Witryny. Użytkownik 

korzystając z danych umieszczonych na podstronie KONTAKT przyjmuje do wiadomości, że poczta 

elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez sieć Internet mogą być narażone na ingerencję 

osób trzecich i nie mają charakteru poufnego, za co nie odpowiada GOSTAR TOOLS. 

 

3. ZNAKI  TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE 

Niniejsza Witryna zawiera znaki towarowe, zdjęcia towarów i inne elementy graficzne, których GOSTAR 

TOOLS jest właścicielem, bądź posiada zgodę osób posiadających do nich prawa autorskie majątkowe 

na ich publikację. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych 

oraz opisów zamieszczonych w Witrynie jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści 

w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody 



 

ZASADY KORZYSTANIA 

Z WITRYNY  

WWW.GOSTAR.TOOLS 

Strona 2/3 

Wydanie: 6 

Obowiązuje od: 
24.03.2022 

 
GOSTAR TOOLS lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie, majątkowe. 

Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody jest niezgodne z prawem i może stanowić 

podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego 

procederu. Ponadto Użytkownik nie możne umieszczać wspomnianych elementów w materiałach 

informacyjnych, publikacjach, witrynach oraz innych formach prezentacyjnych, których zawartość 

narusza dobre imię GOSTAR TOOLS lub jego produktów i usług, własność intelektualną lub inne prawa, 

bądź jest w sprzeczności z obowiązującym prawem. 

Cała zawartość Witryny, tj. jej projekt, układ graficzny, zawarte w niej treści oraz wyżej wymienione 

elementy graficzne, stanowią własność intelektualną GOSTAR TOOLS i podlegają ochronie prawnej 

określonej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, 

prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  Wszelkie materiały umieszczone 

w Witrynie nie mogą być powielane ani wykorzystywane w części lub w całości, bez pisemnej zgody 

GOSTAR TOOLS lub właściwych osób trzecich. 

 

4. PLIKI „COOKIE” 

Pliki "cookie" (tzw. ciasteczka) są to pojedyncze pliki tekstowe pobierane na urządzenie Użytkownika. 

Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez 

Witrynę. Witryna nie ma jednak ani dostępu do innych plików znajdujących się na urządzeniu 

Użytkownika, ani możliwości wprowadzania zmian w konfiguracji samego urządzenia 

oraz zainstalowanych na nim aplikacji. 

Pliki "cookie" używane na Witrynie umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie 

informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb Użytkownika. Stosujemy także pliki 

"cookie" w celu prowadzenia statystyk i poprawiania sposobu działania Witryny.  

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików "cookie” są obsługiwane 

przez przeglądarki internetowe, dzięki czemu Użytkownik może zmodyfikować jej ustawienia tak, 

by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek na urządzeniu.  

Szczegółowe informacje na temat plików cookie zostały zawarte w Polityce plików „cookie”. 

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Przeglądanie zawartości Witryny nie wymaga ujawniania przez Użytkownika danych osobowych. Tym 

samym GOSTAR TOOLS nie gromadzi i nie archiwizuje jakichkolwiek danych osób odwiedzających 

Witrynę ponad dane związane ze stosowaniem plików „cookie” oraz dedykowanych profili dla 

przedstawicieli handlowych oraz klientów, na których przechowanie Użytkownik wyraża zgodę 

w oparciu o niniejsze Zasady Korzystania Z Witryny.   

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w przypadku nawiązania z GOSTAR TOOLS 

kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu bądź poczty tradycyjnej. Szczegółowe 

zasady dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności. 

6. PRZEKIEROWANIA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH 
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Witryna może zawierać przekierowania do innych stron internetowych należących do odrębnych 

podmiotów. GOSTAR TOOLS nie kontroluje zawartości takich stron internetowych ani innych 

przekierowań na nich się znajdujących i nie jest odpowiedzialny za opublikowane tam treści. GOSTAR 

TOOLS nie ma wpływu na praktyki związane z ewentualnym stosowaniem plików „cookie” i ochroną 

prywatności na stronach, do których prowadzą zamieszczone przekierowania. 

 

7. PRZEKIEROWANIA DO NINIEJSZEJ WITRYNY 

GOSTAR TOOLS wyraża zgodę na umieszczanie przekierowań do Witryny z zastrzeżeniem, 

że nie powoduje to niezgodności z niniejszymi Zasadami użytkowania witryny oraz obowiązującym 

prawem. Zabronione jest umieszczanie przekierowań do Witryny wraz z nieprawdziwymi informacjami 

o produktach i usługach GOSTAR TOOLS. Zabronione jest także podawanie informacji o powiązaniach 

z GOSTAR TOOLS, o ile GOSTAR TOOLS nie wyrazi na to zgody. 

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Witryny. Jeśli Użytkownik wywoła poprzez 

świadome działanie zakłócenie pracy Witryny lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom, 

będzie odpowiadać za wyrządzone w ten sposób szkody na zasadach ogólnych. Pokryje. 

 

9. PRAWO WŁAŚCIWE 

Spory związane z niniejszymi Zasadami użytkowania witryny oraz wszelkimi roszczeniami wynikającymi 

z korzystania z Witryny podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane 

będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, 

właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej 

Polskiej. 


