Polityka prywatności
1. Ogólne warunki
Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Kompania Piwowarska
S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Szwajcarska 11, 61-285
Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000086269, kapitał zakładowy 31.365.217,50 ZŁ (wpłacony w kwocie
31.365.217,50), NIP 6460325155 (dalej: KP SA).
Niniejsza strona internetowa ma na celu przekazanie jej użytkownikom
informacji na temat imprez okolicznościowych organizowanych przez KP
SA, w tym koncertów, namiotów biesiadnych i innych atrakcji
realizowanych w ramach działań reklamowych i promocyjnych KP SA. Za
pośrednictwem niniejszej strony internetowej użytkownikom udostępniane
są w szczególności programy imprez i wskazówki dotyczące dojazdu do
miejsc, w których imprezy te są organizowane.
KP SA chroni prywatność użytkowników niniejszej strony internetowej
(dalej: Użytkownik). Poniższa polityka określa, jakiego rodzaju informacje
może zbierać KP SA za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz
w jaki sposób może je wykorzystać. Korzystanie z niniejszej strony jest
równoznaczne z akceptacją niniejszej polityki.
2. Ograniczenie dostępu strony dla osób niepełnoletnich
Dostęp do naszej strony jest wyłączony dla osób, które nie ukończyły 18
roku życia oraz które są w wieku uniemożliwiającym zakup alkoholu
zgodnie z prawem państwa, na terenie którego strona ta jest przeglądana.
KP SA nie zamierza udostępniać niniejszej strony internetowej osobom,
które nie ukończyły 18 roku życia. Dostęp do treści zawartych na stronie
internetowej poprzedzony jest obowiązkiem podania przez Użytkownika
jego daty urodzenia w celu weryfikacji wieku Użytkownika.

3. Zbieranie i wykorzystywanie danych Użytkowników

Korzystanie z niniejszej strony nie wymaga od Użytkownika przekazania
KP SA swoich danych osobowych, tj. danych pozwalających określić jego
tożsamość (obejmujących np. imię i nazwisko lub PESEL), a wyłącznie
podania przez Użytkownika jego daty urodzenia i to jedynie w celu
weryfikacji, czy Użytkownik jest w wieku umożliwiającym mu dostęp do
treści zawartych na stronie internetowej zgodnie z postanowieniami pkt 2
niniejszej Polityki prywatności.
4. Pliki cookie
Pliki cookie to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane
na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania niniejszej strony. Pliki
cookie pomagają analizować odwiedzających strony internetowe i
powiadamiają ich administratorów, gdy są one odwiedzane. Pliki cookie
umożliwiają witrynom internetowym automatyczne rozpoznanie
użytkownika. Aplikacja strony internetowej może dzięki nim dostosować
swoje reakcje do potrzeb i preferencji użytkownika, zbierając i
zapamiętując informacje o dokonywanych przez niego wyborach. KP SA
nie korzysta z plików cookie, aby zbierać informacje, które pozwalają
określić tożsamość Użytkownika. KP SA może używać cookies do
rozpoznania Użytkowników (w szczególności ich wieku) oraz do zbierania
ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania przez nich z
niniejszej strony. KP SA nie używa cookies do gromadzenia danych
osobowych.
W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookie
Użytkownik może usuwać pliki cookie – pliki te przechowywane są na
twardym dysku lub w wyszukiwarce internetowej. Aby ograniczyć lub
zablokować pliki cookies umieszczane przez KP SA czy też jakąkolwiek
inną stronę internetową lub aby otrzymywać powiadomienia o
umieszczanych plikach cookie lub całkowicie zrezygnować z ich
przyjmowania, należy dokonać odpowiednich ustawień wyszukiwarki. Aby
dowiedzieć się, jak to zrobić, należy skorzystać z funkcji „Pomocy” w
wyszukiwarce. Należy również pamiętać, że odmowa przyjęcia plików
cookie może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcjonalności, jakie
oferuje niniejsza strona internetowa.
5. Kontakt

Jeżeli masz więcej pytań, skontaktuj się z nami pod adresem
poczta@kp.pl.
Adres siedziby spółki w Poznaniu:
ul. Szwajcarska 11 61-285 Poznań
tel. +48 (061) 667-77-94
tel. +48 (061) 667-70-00
faks: +48 (061) 667-78-50

