Warunki korzystania z witryny internetowej
Postanowienia ogólne
Właścicielem strony internetowej www.tesco.pl/hello jest firma Tesco (Polska) Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000016108, kapitał zakładowy w całości
opłacony 3.503.718.000,00 zł, NIP 526-10-37-737, REGON 011270099 (w dalszej części zwana
"Tesco” lub “Podmiotem obsługującym”), która, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), posiada autorskie prawa majątkowe
do tej strony.
Podmiotem obsługującym witrynę internetową jest Webpont Kft. (Cg.: 01-10-041153; H-1118
Budapest, Pecz Samu u. 2/a.)
Wspomniana witryna internetowa przeznaczona jest przede wszystkim dla uczestników programu
lojalnościowego Tesco Clubcard prowadzonego przez firmę Tesco.
Niniejsze Warunki, wraz ze stosowaną przez Tesco Polityką prywatności oraz wykorzystywania plików
cookie, a także wraz z Ogólnymi warunkami programu lojalnościowego Tesco Clubcard (w dalszej
części zwanych “Warunkami”) stosuje się w stosunkach między Panem/Panią jako użytkownikiem
niniejszej witryny internetowej, w tym wszelkich subdomen (o ile nie zostało to w sposób wyraźny
wyłączone w niniejszych Warunkach) a firmą Tesco.
Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki. Przyjmuje się, iż Pana/Pani akceptacja mocy wiążącej
Warunków oraz zgoda na postępowanie zgodnie z ich treścią udzielone zostają wraz z pierwszym
przypadkiem korzystania przez Państwa ze wspomnianej witryny internetowej. Jeżeli nie wyraża
Pan/Pani zgody na podleganie mocy wiążącej Warunków, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania
z witryny. W rozumieniu niniejszych Warunków, za użytkownika uważa się każdą osobę trzecią, która
odwiedza bądź korzysta z witryny internetowej i która (i) nie jest pracownikiem Podmiotu obsługującego
oraz nie działa na podstawie takiego stosunku pracy, a także nie świadczy usług na rzecz Podmiotu
obsługującego w związku z obsługą witryny i nie korzysta z tejże witryny w tym celu (w dalszej części
zwaną "Użytkownikiem").

Prawa własności intelektualnej oraz sposób korzystania
Witryny internetowe oraz zawarte na nich treści, a także ich funkcje i funkcjonalności (w tym m.in.
wszelkie informacje, oprogramowanie, tekst, obrazy, wizerunki, materiały video oraz audio, jak również
ich projekt, dobór treści i funkcji, a także układ graficzny) stanowią własność Podmiotu obsługującego,
jego licencjodawców, jak również innych dostawców tychże materiałów i podlegają ochronie
na podstawie przepisów prawa autorskiego, o znakach towarowych, patentach, tajemnicy handlowej,
jak również innych aktów prawnych dotyczących własności intelektualnej oraz pozostałych praw
własności.
Poprzez fakt kontynuowania korzystania z niniejszej witryny internetowej, przyjmujecie do wiadomości
i liczycie się Państwo z tym, iż jej treść podlega ochronie na podstawie praw autorskich, przepisów
o znakach towarowych, praw do baz danych, a także innych praw własności intelektualnej. Żaden
element treści zawarty na przedmiotowej witrynie, bez uprzedniej zgody odpowiedniego właściciela
wyrażonej na piśmie, nie może być interpretowany jako przyznający jakąkolwiek licencję bądź prawo
do korzystania z któregokolwiek znaku towarowego czy też logosu wyświetlanego na niniejszej witrynie.
Niniejsza witryna internetowa ma być udostępnianym online magazynem lifestylowym, dostarczającym
treści o wysokiej jakości, w szczególności w zakresie następujących kategorii tematycznych: żywność,
niemowlaki, zdrowy styl życia, a także tematyka sezonowa.

Jako użytkownik niniejszej witryny jest Pan/Pani uprawniony/a, do korzystania z treści na niej zawartych,
w celach osobistych i niezarobkowych, jedynie w następujący sposób:
-

wypełnianie oraz aktualizowanie formularza zgłoszeniowego, czytanie oraz dzielenie się treścią
artykułów z innymi osobami, a także korzystanie z funkcjonalności online udostępnianych przez
witrynę (w dalszej części zwanych "Czynnościami użytkownika").

Nie może Pan/Pani w inny sposób powielać, modyfikować, kopiować, dystrybuować ani wykorzystywać
jakichkolwiek treści do celów zarobkowych bez uprzedniej zgody Podmiotu obsługującego wyrażonej
na piśmie.
Nie jest Pan/Pani również upoważniony/a do korzystanie z przedmiotowej witryny:
- w jakikolwiek sposób, który mógłby wyrządzać szkodę niniejszej witrynie internetowej
lub uniemożliwiać korzystanie z niej przez którąkolwiek inną osobę
- w sposób, który jest szkodliwy, nielegalny, obraźliwy, dokuczliwy, wiążący się ze stosowaniem
gróźb lub w inny sposób niewłaściwy bądź pozostający w sprzeczności z obowiązującymi
przepisami prawa
- do celów tworzenia, przesyłania lub przechowywania elektronicznej kopii treści objętych
ochroną prawa autorskiego bez zgody właściciela.

Rejestracja
Poprzez zgłoszenie się jako Użytkownik będziecie Państwo mogli uzyskać więcej możliwości w zakresie
otrzymywania treści w oparciu o Państwa preferencje, a ponadto zdobyć punkty Clubcard jako nagrodę,
jeżeli jesteście członkami programu lojalnościowego Tesco Clubcard i jednocześnie podacie Państwo
numer Clubcard w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na niniejszej witrynie. Różnego rodzaju
czynności dokonywane online przez Użytkowników (np. wypełnianie formularza zgłoszeniowego,
czytanie bądź dzielenie się treścią artykułów z innymi osobami itp.) nagradzane będą zróżnicowaną
ilością punktów Clubcard. Użytkownik może, w zamian za podejmowane czynności, zgromadzić
w sumie maksymalnie 186 punktów Clubcard w danym miesiącu.
W ramach zgłoszenia Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu co najmniej imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej (e-mail), a także nazwę ulubionego sklepu Tesco. Wprowadzenie numeru
Clubcard nie jest obowiązkowe; jednakże jest to warunkiem uzyskania nagrody za czynności
Użytkownika w postaci dodatkowych punktów Clubcard. Powinien Pan/Pani zadbać, aby informacje
podawane przy zgłoszeniu były prawidłowe i kompletne, a także, w miarę konieczności, dokonywać ich
aktualizacji. Mają Państwo również obowiązek niezwłocznego powiadamiania Podmiotu obsługującego
o wszelkich zmianach w informacjach podanych przy zgłoszeniu, poprzez aktualizację swoich danych
osobowych tak, aby zapewnić możliwość skutecznej komunikacji z Państwem.
Jesteśmy uprawnieni do zawieszenia lub anulowania Państwa zgłoszenia (rejestracji) ze skutkiem
natychmiastowym w uzasadnionych przypadkach lub gdy Pan/Pani naruszacie niniejsze Warunki.
Użytkownik może anulować zgłoszenie w każdym czasie poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia
na adres Podmiotu obsługującego podanego na początku treści niniejszych Warunków bądź na adres
poczty elektronicznej (e-mail) infolinia@tesco.pl. W przypadku podjęcia takiej czynności, zobowiązany/a
Pan/Pani będzie do niezwłocznego zaprzestania korzystania z przedmiotowej witryny internetowej.
Odwołanie bądź zawieszenie rejestracji pozostaje bez uszczerbku dla praw wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.

Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookie
Korzystanie z niniejszej witryny, w tym dokonywanie zgłoszenia, podlega Polityce prywatności
i wykorzystywania plików cookie obowiązującej w firmie Tesco, a także Ogólnym warunkom programu
lojalnościowego Tesco Clubcard, które stanowią część niniejszych Warunków.

Aby uzyskać dostęp do treści Polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookie obowiązującej
w Tesco, proszę kliknąć w następujący link: Polityka prywatności a w celu zapoznania się z Ogólnymi
warunkami programu lojalnościowego Tesco Clubcard należy kliknąć następujący link: Ogólne warunki
programu.

Dostępność witryny oraz ograniczenie odpowiedzialności Podmiotu
obsługującego
Podmiot obsługujący nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone poprzez korzystanie
z niniejszej witryny oraz dalsze wykorzystywanie jej treści. Wszelkie narzędzia, usługi oraz informacje
udostępniane online przez Podmiot obsługujący za pośrednictwem witryny oferowane są w postaci
faktycznie udostępnianej oraz w zakresie rzeczywistej dostępności. Podmiot obsługujący nie udziela
żadnej gwarancji, iż usługi dostarczane za pośrednictwem sieci są wolne od wad. W najszerszym
dopuszczalnym przepisami prawa zakresie, nie udzielamy jakichkolwiek gwarancji ani rękojmi
(wyrażonych wprost bądź dorozumianych) co do przydatności do określonego celu, prawidłowości
udostępnianych informacji, zgodności oraz zadowalającego poziomu jakości. Podmiot obsługujący nie
ma obowiązku aktualizowania informacji podawanych na przedmiotowej witrynie internetowej.
Treść artykułów zamieszczonych na tej stronie wraz z wszelkimi towarzyszącymi im informacjami służy
wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępuje profesjonalnej pomocy medycznej, porady
i profesjonalnej opieki. Tesco nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności informacji
zawartych w artykułach lub towarzyszących im informacjach. Użytkownicy czytający artykuły nie mogą
traktować informacji lub wyrażonych opinii jako alternatywy lub zastępstwa dla porady lekarza. Poglądy
wyrażone w artykułach i towarzyszących im informacjach są opiniami stron trzecich, z którymi
przeprowadzono konsultacje, w celu dostarczenia informacji na temat zagadnień w nich rozważanych
i nie są ani nie mogą być uznane za ostateczne lub jednoznaczne opinie medyczne. Opinie,
spostrzeżenia, wnioski i zalecenia wyrażone w artykułach i towarzyszących im informacjach
niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Tesco.
Podmiot obsługujący podejmować będzie rozsądne starania w celu zapewnienia, iż przedmiotowa
witryna pozostaje bezpieczna i wolna od komputerowych wirusów, błędów oraz innego złośliwego
oprogramowania, jednakże nie udziela w tym zakresie jakiekolwiek gwarancji; natomiast Użytkownicy
pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich danych osobowych oraz komputerów. Podmiot
obsługujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek nieprawidłowości związanych
z funkcjonowaniem przedmiotowej witryny lub braku jej dostępności. Podmiot obsługujący nie będzie
również odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę, która może zostać wyrządzona Użytkownikowi
w związku z korzystaniem z niej.
Podmiot obsługujący nie ponosi ponadto odpowiedzialności z tytułu działalności reklamowej, innych
form promocji podejmowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem stron internetowych. Nadto
Podmiot obsługujący nie odpowiada, w żadnym zakresie, za treści umieszczane na stronach osób
trzecich, do których dostęp możliwy będzie poprzez przedmiotową witrynę internetową.
Podmiot obsługujący zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do, zawieszania lub usuwania
którejkolwiek części (bądź całości) przedmiotowej witryny, w tym m.in. w odniesieniu do jakiekolwiek
produktu oraz/lub usługi, o ile nie postanowiono inaczej. Niniejsze Warunki będą stosowane również
do wszelkich zmodyfikowanych wersji witryny, chyba w sposób wyraźny postanowiono inaczej.

Postanowienia końcowe
Podmiot obsługujący może w każdym czasie dokonać zmiany treści niniejszych Warunków.
W przypadku takim zmienione Warunki będą obowiązywać z chwilą ogłoszenia ich treści
na przedmiotowej witrynie. Użytkownicy obowiązani są regularnie sprawdzać treść Warunków w celu
zapoznania się z ich aktualną wersją.
Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub prośby, proszę o kontakt z podmiotem obsługującym pod
adresem: webpont@webpont.com

Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
Miejscowość Kraków, dnia 8.03.2018r.

