ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, pod nazwą T-OFFICE WSZYSTKO DLA TURYSTYKI, prowadzonego przez firmę T-OFFICE Sp. z o. o. ul. Korczaka 4, 42217 Częstochowa, zwanego dalej w niniejszym regulaminie serwisem internetowym lub
serwisem.
2. Przez wejście na strony niniejszego serwisu, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się postępować z nim w zgodzie.
§2
Wszelkie treści zamieszczone w serwisie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny albo
jeśli to jednoznacznie wynika z zamieszczonej w serwisie treści - charakter reklamowy.
§3
Żadne informacje, w tym o zakresie i warunkach świadczonych usług, zamieszczone w serwisie nie
stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego oraz nie wiążą podmiotu prowadzącego serwis
internetowy.
§4
Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej
oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych
plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować
ograniczenia niektórych funkcjonalności strony.
§5
Uzupełniając i wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez T-OFFICE SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie, ul.
Korczaka 4, 42-217 Częstochowa, NIP: 5732861980, REGON: 363849352, KRS: 0000605396, w celach
związanych z realizacją zapytania przez T-OFFICE SP. Z O.O., jak również w celach promocyjnych i
reklamowych.
§6
Administratorem danych jest T-OFFICE SP. Z O.O., ul. Korczaka 4, 42-217 Częstochowa. Udostępnienie
danych osobowych jest dobrowolne. Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania.
§7
Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie od T-OFFICE SP. Z O.O., ul. Korczaka 4, 42-217
Częstochowa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej informacji
handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na udostępniony w formularzu adres e-mail oraz numer
telefonu.

