
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 

 
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług 

drogą elektroniczną przez Grani Mar Grzegorz Kępisty z siedzibą w ul. Modra 40, 71-

220 Szczecin, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 

8511883884 oraz numerem REGON: 8109538073, zwanym dalej Usługodawcą, 

działającym za pośrednictwem serwisu internetowego www.granimar.pl. 
§ 1 Definicje 
1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 
2. Strona Internetowa Serwisu - oznacza stronę internetową, działającą w domenie 

www.granimar.pl 
3. Usługa - oznacza usługę oferowaną przez Grani Mar. 
4. Usługodawca - Grani Mar Grzegorz Kępisty z siedzibą w ul. Modra 40, 71-220 

Szczecin, posługujący się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 

8511883884 oraz numerem REGON: 8109538073. 
7. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu 

Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, 

posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego 
1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym prawa własności do jego nazwy, 

domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, należą do Usługodawcy. 
2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym 

oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony 

Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób 

sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich 

lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 
5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług 

świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i 

modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego 

Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują 

wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i 

chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 
6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego 

wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji 

Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która 

naruszałaby interes Usługodawcy. 
§ 3 Usługi 
1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną: strona granimar.pl pełni 

funkcję informacyjną (zawiera wszystkie informacje dotyczące zakresu działalności i 

usług firmy Grani Mar), do usług domeny wliczamy newsletter, formularz kontaktowy 

oraz formularz do realizacji wycen, które Użytkownik wypełnia dobrowolnie.  



2. Dane osobowe i pozostałe dane zawarte w wyżej wymienionych formularzach są 

przekazywane przez Użytkownika dobrowolnie i są przechowywane i 

wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę w celu obsługi klienta zgodnie z 

zakresem funkcjonalności wymienionych formularzy. Dane przechowywane są 

bezterminowo. Użytkownik ma prawo zrezygnować z przechowywania jego danych 

osobowych i pozostałych danych przez Usługodawcę.  
§ 4 Warunki 
1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, dotyczą wymagań technicznych. 

Niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu i przeglądarki 

internetowej. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby domena dostępna była dla 

wszystkich przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych. 


