Regulamin strony internetowejhttps://elemental.biz/
1. Regulamin zawiera warunki i zasady korzystania ze strony internetowej pod domeną
https://elemental.biz/ („Strona Internetowa”). Korzystając ze Strony Internetowej wyrażasz
zgodę na przestrzeganie tego regulaminu.
2. Właścicielem Strony Internetowej jestElemental Holding S.A., z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim, ul. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375737 NIP:
529-17-56-419, Regon: 141534442 kapitał zakładowy w wysokości 170.466.065 złotych w
całości opłacony (dalej określany jako „Elemental Holding S.A.”).
3. Elemental Holding S.A. dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na Stronie
Internetowej były rzetelne, aktualne i kompletne oraz aby sama Strona Internetowa działała
bez zarzutu. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości uprzejmie prosimy o kontakt
na adres mailowy: biuro.komunikacji@elemental.biz.
4. Elemental Holding S.A. zastrzega sobie wyłączne prawo do edytowania, usuwania części lub
całości zawartości Strony Internetowej. Zakazane jest modyfikowanie lub zakłócanie działania
Strony Internetowej, przeciążanie, wprowadzanie w błąd co do jej treści, zamieszczanie na
niej tzw. „złośliwego oprogramowania” –wirusów, robaków, koni trojańskich, adware,
riskware, jokes, rootkit i innych szkodliwych plików - oraz wysyłanie spamu.
5. Struktura Strony Internetowej oraz jej zawartość (np. tekstowa, graficzna) chroniona jest
na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. 2019. 1231 tekst jednolity z dnia 2019.07.03 ze zm.), i innych regulacji prawnych.
6. Bez uprzedniej pisemnej zgody Elemental Holding S.A. nie wolno wykorzystywać w celach
komercyjnych części lub całości zawartości Strony Internetowej, transmitowania
elektronicznego tejże zawartości, linkowania do niej lub jej przerabiania.
7. Każdy korzystający ze Strony Internetowej zobowiązany jest do tego, aby przestrzegać
przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz tego regulaminu.
8. Elemental Holding S.A. w każdej chwili może zmienić regulamin Strony Internetowej poprzez
zamieszczenie nowej wersji tego regulaminu na Stronie Internetowej. Nowa wersja będzie
obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na Stronie Internetowej.
9. Prawem właściwym dla tego regulaminu jest prawo polskie.

