Serwis GreenGaz.eu, zwany dalej Serwisem, jest prowadzony przez członków ŚląskoMazowieckiego Stowarzyszenia Gazu Płynnego GREEN GAZ którzy w dalszej części
regulaminu będą nazywani Właścicielami serwisu.
Strona - strona internetowa umieszczona pod adresem www.GreenGaz.eu
Użytkownik to osoba odwiedzająca stronę.
Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych tematyką prezentowaną w
portalu.
Dane publikowane w Serwisie pochodzą z publicznie dostępnych źródeł .
Właściciele serwisu dołożą wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były
aktualne i kompletne, nie mogą jednak tego w pełni zagwarantować.
Za negatywne skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji
zawartych w Serwisie GreenGaz.eu Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności.
Komentarze zamieszczone w Serwisie oraz opinie i poglądy są wyrazem osobistej
wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
GreenGaz.eu oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
aktualność ,
kompletność i dokładność danych zawartych i prezentowanych serwisie. GreenGaz.eu nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania
informacji zawartych w Serwisie.
Użytkownik Serwisu ponosi wszelkie ryzyko
użytkowania
niniejszego serwisu
internetowego.
Serwis GreenGaz.eu informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu
internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w
szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług pośrednictwa świadczonych
użytkownikom serwisu WWW, partnerom współpracującym GreenGaz.eu i podane zostały w
celach informacyjnych.
Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że poczta
elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione
ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na portalu internetowym zastrzeżone są
na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych lub współpracujących z Właścicielem
serwisu. Żadna część portalu nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek
formie i w jakikolwiek sposób włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem,
nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków,
bez zgody GreenGaz.eu
GreenGaz.eu zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na
stronie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników sieci Internet.
Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami
towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli

Ochrona danych osobowych
1. Wszelkie dane osobowe zamieszczone w serwisie lub przetwarzane w związku z
prowadzeniem serwisu, w tym dane użytkowników serwisu, są chronione zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.
U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
2. Dane osobowe przekazywane do GreenGaz.eu pozostają własnością osoby wysyłającej,
jednakże przesyłanie ich do GreenGaz.eu jest równoznaczne z udzieleniem GreenGaz.eu
zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Wysyłając dane osobowe do
GreenGaz.eu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. W każdym
przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).
3. Informacje o swoich użytkownikach GreenGaz.eu wykorzystuje w celu: poprawienia
jakości Serwisu, informowania użytkowników o zmianach w GreenGaz.eu, informowania o
zmianach w przepisach dotyczących branży LPG, realizacji zadań statutowych ŚląskoMazowieckiego Stowarzyszenia Gazu Płynnego GREEN GAZ , monitorowania naruszeń
prawa lub niniejszego regulaminu.
4. Wypełnienie formularza kontaktowego oraz kontakt telefoniczny z GreenGaz.eu
Użytkownika Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i
wykorzystywanie przez GreenGaz.eu oraz podmiotów z nią współpracujących danych
osobowych Użytkownika do celów związanych z świadczonymi usługami przez
GreenGaz.eu , informowaniu o zmianach na rynku gazu płynnego
5. Użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu do własnych danych osobowych . Użytkownik
przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie
6. GreenGaz.eu nie prowadzi sprzedaży list swoich użytkowników.

Korzystanie ze Strony internetowej
1.Obsługa strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i
nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu
ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela
żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw,
leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym
Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
2. Strona umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu budowy ,
użytkowania instalacji na gaz płynny
3.W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone
nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres
kontakt@greengaz.eu

