
REGULAMIN STRONY 

Właścicielem strony www.legutko.com.pl jest W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 63-930 Jutrosin, Nad Stawem nr 1F , 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000504100, NIP: 6991955297 o kapitale 
zakładowym 29 700 000,00 PLN. 

 

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW 

a) Użytkownik wyraża zgodę na i zobowiązuje się przestrzegać warunków przedstawionych 
poniżej oraz w jakimkolwiek zmienionym lub uzupełnionym regulaminie, który firma W. 
Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z.o.o. („W.Legutko”) będzie publikować 
(łącznie: „Warunki korzystania”). Jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich warunków i 
postanowień zawartych w Warunkach korzystania, nie może odwiedzać tej Witryny ani jej 
używać. 

b) Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym 
Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz 
celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich 
oraz praw właściciela. 

c) W.Legutko może zmieniać niniejsze warunki korzystania. Dalsze odwiedzanie lub korzystanie 
z Witryny oznacza akceptację takich zmian. Odwiedzanie lub korzystanie z Witryny przez 
Użytkownika podlega aktualnej wersji Warunków korzystania, zasadom i wytycznym 
zamieszczonym w Witrynie obowiązującym podczas korzystania. Należy regularnie sprawdzać 
łącze „Warunki korzystania” na głównej stronie witryny www.legutko.com.pl, aby zapoznać 
się z aktualnymi warunkami. Naruszenie któregokolwiek z Warunków korzystania oznacza 
automatyczne wypowiedzenie licencji na odwiedzanie lub korzystanie z Witryny. 

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA; OGRANICZONA LICENCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW 

a) Wszelka zawartość niniejszej Witryny, w tym m.in. obrazy, materiały wideo, muzyka oraz 
powiązane meta dane (łącznie „Zawartość W.Legutko”), jak również dobór i aranżacja 
Zawartości W.Legutko, są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, 
tajemnica handlową i innymi prawami własności intelektualnej oraz porozumieniami. 
Niepowołane korzystanie z Zawartości W.Legutko stanowi naruszenie ww. praw i niniejszych 
Warunków korzystania. O ile nie określono wyraźnie inaczej w niniejszych Warunkach lub w 
osobnej umowie licencyjnej zawartej między użytkownikiem, a W.Legutko, firma W.Legutko 
nie udziela żadnej wyraźnego ani dorozumianego pozwolenia na korzystanie z Witryny, 
Serwisów witryny (zdefiniowanych w dalszej części) ani też Zawartości W.Legutko. 
Użytkownik nie może kopiować, wtórnie publikować, ramkować, zamieszczać łączy do, 
pobierać, przesyłać, modyfikować, tworzyć opracowań na podstawie, wypożyczać, 
wynajmować, użyczać, sprzedawać, dokonywać cesji, dystrybuować, przedstawiać, 
licencjonować, udzielać podlicencji, odtwarzać kodu źródłowego Witryny ani jakiejkolwiek 
Zawartości W.Legutko. Ponadto użytkownik nie może używać technik eksploracji danych, 



robotów ani podobnych sposobów gromadzenia i ekstrakcji danych i/lub obrazów w 
odniesieniu do Witryny ani Zawartości W.Legutko. 

b) O ile nie zawarto umowy licencyjnej z W.Legutko, zabrania się pobierania, dystrybucji, 
wyświetlania i/lub kopiowania jakichkolwiek materiałów W.Legutko. za wyjątkiem 
materiałów zamieszczonych w zakładce download (do pobrania) do których W. Legutko 
Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o. posiada prawa autorskie. 

c) Użytkownik nie może usuwać żadnych znaków wodnych ani informacji o prawach autorskich 
zawartych w materiałach W.Legutko. 

3. ZNAKI HANDLOWE W.LEGUTKO 

a) Dla celów niniejszych Warunków korzystania z usługi, pojęcie "Znaki handlowe" będzie 
oznaczać wszelkie prawne lub zarejestrowane znaki handlowe, logotypy, znaki usługowe, 
nazwy handlowe, nazwy domen internetowych lub inne wskazówki pochodzenia obecnie lub 
w przyszłości stosowane przez W.Legutko.  

b) Żadna z treści zawartych w niniejszych warunkach nie udziela ani nie będzie interpretowana 
jako udzielenie użytkownikowi prawa do korzystania ze znaku handlowego W.Legutko, chyba 
że niniejsze Warunki korzystania z usługi wyraźnie udzielają takich praw.  

c) Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał ze znaków handlowych firmy W.Legutko w 
żaden sposób, który mógłby zdyskredytować lub niekorzystnie wpłynąć na te znaki handlowe 
lub W.Legutko.  

d) Użytkownik oświadcza, że nie będzie kwestionował lub w inny sposób spierał się (np. w 
postępowaniu prawnym lub innym) ani wspierał czy namawiał inne osoby lub podmioty do 
kwestionowania lub spierania się z ważnością jakichkolwiek znaków handlowych W.Legutko 
lub praw do znaków handlowych posiadanych przez W.Legutko.  

e) Użytkownik oświadcza, że nie będzie stosował żadnego znaku handlowego W.Legutko ani 
jego odmiany (włącznie z błędami w pisowni) jako nazwy domeny lub jako części nazwy 
domeny bez względu na to, czy jest to domena najwyższego standardu, ani jako 
metaznacznik, słowo kluczowe czy lub innego rodzaju kod lub dane programowania. 

f) Użytkownik nie może nigdy przyjmować ani stosować, bez uprzedniej pisemnej zgody 
W.Legutko, żadnego słowa lub znaku, który jest podobny lub może przypominać znaki 
handlowe W.Legutko.  

g) Wygląd strony W.Legutko, włącznie z nagłówkami, niestandardowymi grafikami, ikonami 
przycisków, jak również skryptami stanowią dekoracje handlowe i/lub znaki handlowe lub 
znaki usługowe W.Legutko i nie mogą być kopiowane, imitowane ani stosowane, w całości 
lub w części, bez uprzedniego pisemnej zgody firmy W.Legutko.  

h) Wszelkie inne znaki handlowe, nazwy produktów oraz nazwy firm lub logotypów 
stosowanych lub pojawiających się na stronie internetowej W.Legutko stanowią własność 
poszczególnych właścicieli. Odniesienia do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub 
innych informacji za pomocą nazwy handlowej, znaku handlowego, producenta, dostawcy 



lub inne nie stanowią ani nie sugerują ich poparcia, sponsoringu lub rekomendacji przez 
firmę W.Legutko, chyba że zostanie to wyraźnie oświadczone.  

i) Użytkownik nie może stosować znaku handlowego, logotypu, obrazu ani innych 
własnościowych grafik firmy W.Legutko w celu odsyłania do strony internetowej W.Legutko 
bez uprzedniego pisemnego pozwolenia firmy W.Legutko.  

j) Użytkownik nie może oprawiać ani wstawiać odsyłacza do strony internetowej W.Legutko czy 
jakiegokolwiek obrazu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy W.Legutko. 

4. SERWISY WITRYNY 

a) Użytkownikowi udostępniane są różne usługi, stosownie do korzystania przez niego z Witryny 
oraz znajdującej się w niej licencjonowanej Zawartości W.Legutko („Serwisy witryny”). 
Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Serwisów witryny i z nich korzystać pod warunkiem 
zachowania zgodności z niniejszymi Warunkami korzystania, wszelkimi obowiązującymi 
umowami licencyjnymi zawartymi z firmą W.Legutko oraz prawem. W.Legutko pozostaje 
wyłącznym posiadaczem wszelkich praw do Serwisów witryny i zastrzega sobie wszelkie 
prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone na mocy niniejszych Warunków korzystania. 
W.Legutko, wyłącznie według własnego uznania, może zmieniać, zastępować lub likwidować 
Serwisy witryny w dowolnej chwili, z jakiejkolwiek przyczyny, za powiadomieniem lub bez. 
W.Legutko udostępnia Serwisy witryny na zasadach „tak jak jest” (ang. „as is”) oraz „w miarę 
dostępności” (ang. „as available”). W.Legutko (lub strony trzecie działające w jej imieniu) 
może/mogą gromadzić dane dotyczące korzystania z Serwisów Witryny przez użytkownika. 

b) Firma W.Legutko może udostępniać Zawartość W.Legutko za pośrednictwem Serwisów 
witryny. Użytkownik nie może korzystać z Zawartości W.Legutko w jakimkolwiek celu bez 
uprzedniego uzyskania licencji na korzystanie z takiej Zawartości W.Legutko. Wszelkie 
korzystanie z Zawartości W.Legutko podlega odpowiedniej, odrębnej umowie licencyjnej 
zawartej między użytkownikiem a W.Legutko. Wyświetlanie i/lub publiczna dystrybucja 
Zawartości W.Legutko opatrzonej znakiem wodnym lub nielicencjonowanej (niezależnie od 
tego, czy stanowi ona część opracowania lub jest samodzielna) stanowią naruszenie praw 
autorskich. 

5. POŁĄCZENIE Z SERWISEM SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK” i „INSTAGRAM” 

a) Użytkownik posiadający konto na serwisie społecznościowym „Facebook”dostępnym pod 
adresem www.facebook.com oraz konto na serwisie społecznościowym „Instagram” 
dostępnym pod adresem www.instagram.com  może skorzystać z funkcjonalności „Połącz się 
z Facebookiem” oraz „Połącz się z Instagramem”, nazywanej dalej („SOCIAL”). 

b) Korzystanie z funkcjonalności SOCIAL jest opcjonalne. 

c) Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania funkcjonalności SOCIAL zgodnie z jej 
przeznaczeniem określonym w niniejszym Regulaminie. 



d) Warunkiem skorzystania z funkcjonalności SOCIAL jest posiadanie konta w serwisie Facebook 
i Instagram, a tym samym akceptacja postanowień regulaminu serwisu Facebook oraz 
regulaminu serwisu Instagram. 

e) Użytkownik korzystający z funkcjonalności SOCIAL zobowiązuje się do nie wykorzystywania 
w tym celu konta Facebook czy konta Instagram należącego do innej osoby ani konta 
utworzonego przy użyciu nieprawdziwych danych. 

f) Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowanych oraz ich zawartość, 
w tym za ich zgodność z regulaminem serwisu Facebook oraz serwisu Instagram. 

g) Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte przez Facebook oraz 
Instagram w stosunku do Użytkownika na podstawie zamieszczanych przez niego treści. 

h) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechanie działań właściciela serwisu 
Facebook czy Instagram  wobec Użytkownika, w tym czasowe lub stałe zawieszenie dostępu 
do usług związanych z kontem w serwisie Facebook lub Instagram, jak również za opóźnienia 
i utrudnienia w korzystaniu z w/w usług. 

i) Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do cofnięcia pozwolenia na 
wykorzystanie informacji zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu mechanizmów Facebook 
oraz Instagram lub poprzez zgłoszenie wycofania zgody w formie pisemnej Spółce.  

j) W przypadku pisemnego zgłoszenia wycofania zgody powinno ono zawierać imię i nazwisko 
zgłaszającego, dokładny adres do korespondencji, adres URL powiązanego konta Facebook 
lub Instagram. Złożenie zgłoszenia na piśmie będzie skutkować całkowitym odłączeniem 
konta w serwisie www.legutko.com.pl od konta Facebook lub Instagram z wszystkimi tego 
konsekwencjami w terminie do 7 dni od daty skutecznego doręczenia zgłoszenia. 

6. ZAWARTOŚĆ UŻYTKOWNIKA 

a) Zabrania się wysyłania, zamieszczania lub przesyłania jakichkolwiek filmów, obrazów, 
tekstów, nagrań audio lub innej zawartości, która: 

• Narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej stron trzecich bądź ich 
dobre imię lub prywatność; 

• Zawiera jakiekolwiek treści pornograficzne, obraźliwe lub w inny sposób nielegalne lub 
niemoralne; 

• Wykorzystuje osoby niepełnoletnie; 

• Przedstawia akty przemocy lub czynności niezgodne z prawem; 

• Przedstawia akty okrucieństwa lub przemocy wobec zwierząt; 

• Promuje nieuczciwe zachowania, stanowi przejawy oszukańczej reklamy bądź nieuczciwej 
konkurencji; 

• Narusza jakiekolwiek prawo, ustawę bądź przepis. 



6. ROSZCZENIA W ZAKRESIE NARUSZENIA / POWIADOMIENIA DMCA 

a) Jeśli użytkownik uważa, że jakikolwiek obraz lub inny materiał udostępniony przez W.Legutko 
narusza jakiekolwiek przysługujące mu lub kontrolowane przez niego prawo autorskie, może 
powiadomić o tym fakcie firmę W.Legutko w sposób określony w Polityce Informowania 
 o Naruszeniu Praw Autorskich DCMA. 

7. POLITYKA COOKIES 

a) Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych 
podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich 
dostęp jest operator serwisu: W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 63-930 Jutrosin, Nad Stawem nr 1F  
oraz Zaufani Partnerzy czyli podmioty współpracujące ze Spółką, w tym reklamodawcy, 
sieciowe agencje reklamowe, partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji. 
Miedzy innymi Google Analytics.  

b) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 
zawartych w plikach cookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich 
podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. 

c) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są 
do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym  
oraz unikalny numer. 

d) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  

 Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi 
 na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

 Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 
Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości (w tym treści 
reklamowych) bez identyfikacji użytkownika. Informacje w ten sposób zebrane w tym  
w szczególności raporty zainteresowań i raporty demograficzne Google Analytics nie są 
łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu. 

 Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika;  
w szczególności pliki te pozwalają na funkcjonowanie mechanizmów schowka oraz listy 
ostatnio oglądanych elementów, które umożliwiają usunięcie tych informacji w dowolnym 
momencie. 

 Emitowania reklam serwisu www.legutko.com.pl w innych serwisach internetowych w sieci 
Google Adsense za pomocą mechanizmu remarketingu. 

 Marketingowym, w tym zautomatyzowanej analizy aktywności Użytkownika na stronach 
internetowych w celu ustalenia potencjalnych zainteresowań i preferencji dla dostosowania 



reklamy i oferty. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać 
żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika. 

 Analizy oglądalności stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. 
Ciasteczka nadane są przez spółkę Gemius SA będącą administratorem danych zawartych 
w cookies. Gemius SA może na podstawie informacji zawartych w pliku cookie zaprosić 
użytkownika tej strony do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych poprzez 
wyświetlenie kwestionariusza zbierającego za zgodą użytkownika m.in. dane społeczno-
demograficzne użytkowników Internetu. Gemius SA może również przekazywać te informacje 
stronom trzecim, jeżeli zachowane zostaną powyżej wskazane cele. Użytkownik może 
w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików wybierając odpowiednie 
ustawienia w swojej przeglądarce. 
Pozostałe informacje o polityce prywatności Gemius SA można odnaleźć na stronie 
http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html. 

e) Rodzaje plików cookies:  

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje 
tych plików:  

 Sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu 
wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). 

 Stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich 
następujące rodzaje:  

 Niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. 
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane w procesie logowania. 

 Pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w 
zakresie uwierzytelniania. 

 Wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych i aplikacji. 

 Funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i 
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z 
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp. 

 Reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej 
dostosowanych do ich zainteresowań. 

 Statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. 

f) Zarządzanie cookies  



 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies  
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie 
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione  
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies  
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. 

 Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są  
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

 Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć  
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

g) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem 
http://wszystkoociasteczkach.pl/, w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej lub na 
stronach internetowych producentów oprogramowania:  

 Chrome. 

 Firefox. 

 Internet Explorer 8. 

 Internet Explorer 9. 

 Internet Explorer 10. 

 Opera. 

 Safari. 

h) Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych  
i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą "Ustawień reklam" dostępnych 
pod adresem: https://www.google.com/settings/ads po zalogowaniu do konta Google.  

 

8. OGRANICZENIA 

a) Użytkownik oświadcza, że nie będzie: 

• Zachowywać się w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy lub prawa W.Legutko bądź stron 
trzecich. 

• Naruszać jakichkolwiek obowiązujących praw ani przepisów dotyczących dostępu do lub 
korzystania z Witryny bądź podejmować działań, które są zabronione zgodnie z niniejszymi 
Warunkami Korzystania. 

• Naruszać praw firmy W.Legutko ani innych stron trzecich (w tym prawa do prywatności 
 i dobrego imienia), ubliżać, zniesławiać, dręczyć ani grozić innym osobom. 



9. OGRANICZENIA I ANULOWANIE DOSTĘPU 

a) W.Legutko może zablokować, ograniczyć, wyłączyć, zawiesić lub odebrać dostęp do całej lub 
części witryny, usług oferowanych na witrynie i/lub zawartości W.Legutko w dowolnym 
momencie według naszego uznania i bez wcześniejszego powiadamiania. Wszelkie Twoje 
działania, które według uznania W.Legutko ograniczają lub uniemożliwiają innym 
użytkownikom lub podmiotom dostęp do witryny lub oferowanych usług są surowo 
zabronione i mogą prowadzić do usunięcia Twojego dostępu do witryny lub oferowanych 
usług bez wcześniejszego powiadomienia. 

10. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH 

a) Jeśli W.Legutko zapewni użytkownikowi łącza prowadzące ze swojej witryny internetowej  
do witryny internetowej jakiejkolwiek strony trzeciej lub pozwoli na zamieszczenie 
jakiejkolwiek stronie trzeciej łącza prowadzącego do witryny internetowej W.Legutko, 
użytkownik powinien być świadomy, że W.Legutko nie udziela żadnej wyraźnej ani 
dorozumianej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek zawartość ani praktyki 
takich stron trzecich lub ich witryn internetowych. Tego rodzaju witryny internetowe są poza 
kontrolą W.Legutko, a W.Legutko zapewnia i/lub pozwala na użycie takich łączy wyłącznie  
dla wygody użytkownika. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza powiązania, 
wspierania ani przejęcia zawartości przez W.Legutko. 

11. GWARANCJE I OŚWIADCZENIA 

a) Użytkownik korzysta z Witryny i Serwisów witryny na własne ryzyko. Witryna i Serwisy 
witryny są dostarczane przez W.Legutko zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania oraz 
na zasadzie „tak jak jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej, dorozumianej, ani też 
ustawowej gwarancji (rękojmi) bądź innej gwarancji. W.Legutko wyraźnie wyklucza 
wszelkiego rodzaju gwarancje, wyraźne i dorozumiane, dotyczące któregokolwiek z Serwisów 
witryny udostępnianych w dowolnym czasie, w tym m.in. dorozumiane gwarancje wartości 
rynkowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw i wszelkie inne gwarancje 
mogące zaistnieć zgodnie z jakimkolwiek prawem. Bez uszczerbku dla powyższego, 
W.Legutko nie gwarantuje, że: (i) Witryna spełni wymagania użytkownika; (ii) dostęp do 
Witryny będzie przebiegał bez przerw; (iii) jakość Witryny spełni oczekiwania użytkownika; 
(iv) wszelkie błędy lub wady w witrynie, usługach lub materiałach zostaną naprawione. 
W.Legutko nie deklaruje ani nie gwarantuje, że Serwisy witryny będą dozwolone w danym 
systemie prawnym ani że Serwisy witryny lub korzystanie z nich przez użytkownika będzie 
przebiegało bez przerw lub błędów, ani też że jakakolwiek Zawartość Użytkownika zgłoszona 
przez użytkownika będzie dostępna za pośrednictwem Serwisów witryny lub przechowywana 
w Serwisach witryny, że Serwisy witryny spełnią potrzeby użytkownika, ani że firma 
W.Legutko będzie wspierała jakąkolwiek funkcję Serwisów Witryny. W zakresie, w jakim 
którekolwiek wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, 
obowiązywanie wszelkich wyraźnych, dorozumianych i ustawowych gwarancji (rękojmi) 
zostanie ograniczone do trzydziestu (30) dni od dnia pierwszego korzystania przez 
użytkownika z Serwisów witryny. Po upływie tego okresu nie będą obowiązywać jakiekolwiek 
gwarancje. 



12. INFORMACJE OSOBISTE ORAZ PRYWATNOŚĆ 

a) Firma W.Legutko będzie korzystała z danych użytkownika takich jak imię/nazwisko czy adres 
oraz chroniła je zgodnie z Oświadczeniem W.Legutko dotyczącym prywatności, którego treść 
jest włączona do niniejszych Warunków Korzystania przez odniesienie.  

b) Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw. 

13. ZABEZPIECZENIE 

a) Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę W.Legutko, jej podmioty 
zależne, podmioty z nią powiązane, jej licencjodawców, pracowników, agentów, 
zewnętrznych dostawców informacji, wysyłających zawartość oraz niezależnych 
wykonawców z odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek roszczeniami, szkodami, 
kosztami, odpowiedzialnością i wydatkami (w tym m.in. zasadnymi kosztami prawnymi) 
związanymi z lub wynikającymi z postępowania użytkownika, korzystania lub braku 
możliwości korzystania przez użytkownika z Witryny, Serwisów witryny, naruszenia lub 
domniemanego naruszenia przez użytkownika Warunków korzystania z witryny bądź 
jakiejkolwiek gwarancji lub oświadczeń zawartych w niniejszych postanowieniach, 
nieupoważnionego korzystania z Zawartości W.Legutko czy też pogwałcenia jakichkolwiek 
praw innych osób. 

14. PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ JURYSDYKCJA 

a) Prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków korzystania jest prawo polskie. 
Wszelkie czynności, kontrowersje i spory wynikające z lub dotyczące niniejszych Warunków 
korzystania będą rozstrzygane wyłącznie przed sądami powszechnymi właściwymi dla  
W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o. z/s w Jutrosinie. Użytkownik 
jest świadom, iż doręczanie pism procesowych odnoszących się do jakichkolwiek czynności, 
kontrowersji lub sporów wynikających z lub związanych z niniejszymi Warunkami korzystania 
może przebiegać przez wysłanie egzemplarza pisma procesowego przesyłką listową poleconą 
lub za potwierdzeniem odbioru (bądź jakąkolwiek zbliżoną formą przesyłki listowej),  
z uiszczoną opłatą pocztową, drugiej stronie; powyższe nie wpływa na prawo do doręczania 
pism procesowych w jakikolwiek inny dozwolony prawnie sposób. Niniejszych Warunków 
korzystania nie należy interpretować na korzyść lub niekorzyść którejkolwiek ze stron, lecz 
zgodnie z zasadnie rozumianym znaczeniem zapisanych w nich postanowień. Nieważność lub 
niewykonalność jakiejkolwiek części niniejszych Warunków korzystania nie wpływa  
na ważność ani też wykonalność ich całości. 



POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

a) Administratorem danych osobowych jest spółka W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – 
Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 63-930 Jutrosin, Nad Stawem 
nr 1F , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000504100, NIP: 
6991955297 o kapitale zakładowym 29 700 000,00 PLN, opłaconym w całości, dalej 
www.legutko.com.pl lub Administrator. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, 
administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani 
Partnerzy.  

2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych  

 Email: marketing@legutko.com.pl 

 Poczta: W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością,  Nad Stawem nr 1F, 63-930 Jutrosin. 

3. Pochodzenie danych  

 Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym 
www.legutko.com.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, zadanie 
pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc. 

4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych  

a) Do realizacji umowy niezbędne jest jedynie podanie adresu email. Brak zgody na 
przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik 
może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe. 

b) Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz 
zapisywane w ustawieniach przeglądarki. 

c) W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. 
ze względów podatkowych, czy rachunkowych. 

5. Cel przetwarzania danych  

a) Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania 
zawartej umowy, w szczególności:  

 Świadczenia usług droga elektroniczną.  

o Rejestracji konta użytkownika. 

o Kontaktu pomiędzy stronami transakcji. 



 Dokonywania płatności związanych z zakupem towarów.  

o Wystawiania dokumentów księgowych. 

 Kontaktu ze www.legutko.com.pl 

o Przyjmowania sugestii. 

o Rozpatrywania reklamacji. 

o Rozwiązywania problemów technicznych. 

 Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie 
ofert oraz zarządzanie aktywnością. 

 Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego 
własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich. 

 Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne 
kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon. 

b) Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa 
w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych. 

c) Ze względu na prawnie uzasadniony interes www.legutko.com.pl dane osobowe są 
przetwarzane również w celu:  

 Zapewnienia bezpieczeństwa usług. 

 Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu. 

 Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami. 

 Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz. 

 Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją 
umowy. 

 Archiwizacji danych. 

6. Przekazywanie danych osobowych  

a) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez www.legutko.com.pl oraz wybranych 
partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów. 

b) Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych www.legutko.com.pl 
odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania 
z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. 

c) Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich 
pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom 
Celnym i Skarbowym etc.). 



d) Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu 
o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony 
danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26  
ust. 4 Dyrektywy. 

e) Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić 
swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki. 

7. Czas przetwarzania danych osobowych  

a) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 
administratorowi danych i w stosunku do niego. 

b) Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania 
oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres  
do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy. 

c) O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji 
podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi 
przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów. 

8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie  

a) Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie 
w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. 
Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków 
prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika. 

9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.  

a) Każdy użytkownik ma prawo do:  

 Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na 
prawa i wolności innych. 

 Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub 
nieaktualności. 

 Usunięcia danych.  

o Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy 
może się wiązać z rozwiązaniem umowy. 

 Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:  

o Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres 
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych. 



o Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania. 

o Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń.  

o Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec 
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po 
stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 
dotyczą. 

 Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma 
prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony 
administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. 

 Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

o W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane 
na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest 
uzasadniony przez szczególna sytuację osoby. 

b) Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:  

 Drogą elektroniczną na adres marketing@legutko.com.pl 

 Na adres: W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością,  Nad Stawem nr 1F, 63-930 Jutrosin. 

 Osobiście w siedzibie Administratora. 

c) Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do 
miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub 
stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy 
czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą 
o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu. 

d) Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie 
pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł. 

e) Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne 
w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę 
wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach 
odmówić podjęcia działań. 



f) Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany 
w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu 
opłaty na rachunku bankowym. 

g) Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego. 

10. Organ nadzorczy i Skargi  

a) W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do 
wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, 
którym jest: 

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 


