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REGULAMIN  

KORZYSTANIA ZE STRONY 

 

Spis treści: 

1. Wstęp 

2. Sposób korzystania ze strony internetowej 

3. Polityka ochrony prywatności 

4. Ochrona praw autorskich 

5. Materiały przesyłane przez Użytkownika 

6. Odpowiedzialność 

7. Kontakt 

8. Postanowienia końcowe 

 

 

1. WSTĘP 

1. Niniejszy regulamin korzystania ze strony (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze 

strony www.paola.pl (dalej „strona internetowa Paola”).  

 

2. Właścicielem strony internetowej Paola oraz jej administratorem jest Hoop Polska sp. z o.o. 

z siedzibą w Kutnie (dalej „Hoop Polska”), ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – 

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000269410, NIP 5272525699, 

REGON 140765027, kapitał zakładowy 127 346 006,52 PLN. 

 

3. Hoop Polska będzie zapewniał prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Paola. Jest on 

upoważniony do przeprowadzania napraw, konserwacji, ulepszeń i zmian niniejszej strony. 

W trakcie powyższych czynności dostęp do strony internetowej Paola może być ograniczony, 

o czym Hoop Polska poinformuje zamieszczając komunikat na stronie.  

 

4. Do korzystania ze strony internetowej Paola niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających 

na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających 

wyświetlanie stron www. 

 

5. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje: 

a) Zapytanie – przesyłane przez Użytkownika drogą mailową na adres paola@hoop.pl 

pytania, komentarze, oceny, opinie, reklamacje; 

b) Przepis – przesyłane lub udostępnianie przez Użytkownika na stronie internetowej Paola 

w zakładce „Dodaj przepis” przepisy na potrawy i napoje oraz przesyłane wraz z nimi treści 

multimedialne, takie jak zdjęcia i filmy, w tym także przepisy w formie zdjęć, grafik itp.; 

c) Użytkownik – każdy, kto korzysta ze strony internetowej www.paola.pl. 

 

6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Regulamin obowiązuje 

również w przypadku, gdy na stronę internetową Paola lub jej obszar można przejść z innych 

portali, z których możliwy jest pełny lub częściowy do niej dostęp. Korzystanie ze strony 
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internetowej Paola jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku braku 

jego akceptacji proszę nie korzystać z niniejszej strony internetowej.  

 

2. SPOSÓB KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 

1. Sposób korzystania ze strony internetowej Paola, przesyłane za jej pośrednictwem Przepisy 

i przesyłane drogą mailową Zapytania nie mogą w żaden sposób naruszać prawa, dobrych 

obyczajów ani praw osób trzecich, w szczególności Użytkownik nie może zamieszczać 

w Przepisach i Zapytaniach treści, które: 

a) naruszają prawa własności intelektualnej, 

b) naruszają prawo do prywatności oraz dobre imię osób trzecich, 

c) zawierają treści zniesławiające (w tym Hoop Polska), związane z pornografią, rasistowskie, 

ksenofobiczne, promujące nienawiść lub nawołujące do przemocy albo zamieszek, 

d) zawierają wirusy lub mogące powodować problemy w zakresie bezpieczeństwa, 

e) zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu strony internetowej Paola w każdy inny sposób. 

 

2. Hoop Polska może usunąć lub odmówić odpowiedzi na Zapytania, które uzna za niezgodne 

z prawem lub sprzeczne z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Hoop Polska 

poinformuje Użytkownika o usunięciu lub odmowie odpowiedzi na Zapytanie drogą mailową.   

 

3. Hoop Polska może usunąć lub odmówić zamieszczania na stronie internetowej Paola wszelkich 

Przepisów oraz treści multimedialnych, które uzna za niezgodne z prawem lub sprzeczne 

z niniejszym Regulaminem. Jednocześnie Hoop Polska zastrzega sobie prawo do opublikowania 

tylko wybranych Przepisów przesyłanych przez Użytkowników. 

 

3. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI 

Polityka ochrony prywatności dotyczy wszelkich danych osobowych, Przepisów i Zapytań, które 

zawierają takie dane, przesyłanych lub udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej Paola 

lub przesyłanych w wiadomości e-mail na adres paola@hoop.pl . Z polityką ochrony prywatności 

można zapoznać się tutaj.  

 

4. OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1. Wszystkie prawa własności intelektualnej – w tym prawa autorskie i prawa do znaków 

towarowych – dotyczące materiałów (np. tekstów i zdjęć) publikowanych na stronie 

internetowej przez Hoop Polska stanowią własność Hoop Polska, licencjodawców lub 

dostawców treści. 

 

2. Użytkownik może korzystać z materiałów publikowanych na stronie internetowej Paola oraz 

powielać je wyłącznie na prywatny, tzn. niekomercyjny, użytek pod warunkiem przestrzegania 

wszystkich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz praw do znaków 

towarowych.  

 

3. Użytkownik nie może korzystać ze strony internetowej Paola w inny sposób niż określony 

w art. 4 ust. 2, a zwłaszcza: modyfikować, rozpowszechniać, kopiować lub powielać materiałów 

oraz treści na niej publikowanych dla celów innych niż prywatne. 
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4. Materiały prezentowane na stronie internetowej Paola przez Hoop Polska mają jedynie 

charakter informacyjny. Hoop Polska zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w dowolnym 

czasie zmian oraz korekt informacji, materiałów i innych treści zamieszczanych na stronie 

internetowej Paola.  

 

5. MATERIAŁY PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

1. Użytkownik może zapoznawać się z zawartością strony internetowej Paola oraz – 

w przypadkach, w których jest to możliwe – przesyłać do Hoop Polska Przepisy i/lub Zapytania. 

 

2. Przesyłanie lub udostępnianie Przepisów odbywa się poprzez zakładkę „Dodaj przepis” na 

stronie internetowej Paola lub drogą mailową na adres paola@hoop.pl . 

 

3. Przesyłanie Zapytania odbywa się drogą mailową na adres paola@hoop.pl lub pocztową na 

adres wskazany na stronie internetowej Paola. 

 

4. Użytkownik oświadcza, że jest autorem treści Zapytania oraz, że przysługują mu do niej wszelkie 

prawa, w tym prawa autorskie, dysponuje możliwością jej przesyłania, zamieszczenia bądź 

udostępniania na stronie internetowej Paola. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że jego 

prawa do treści Zapytania nie są ograniczone ani obciążone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.  

 

5. Użytkownik oświadcza, że jest autorem Przepisu, w tym również przesłanych wraz z nim treści 

multimedialnych (takich jak zdjęcia, grafiki, filmy itp.) oraz, że przysługują mu do niego wszelkie 

prawa, w tym prawa autorskie, dysponuje możliwością jego przesyłania, zamieszczenia bądź 

udostępnienia, w szczególności na stronie internetowej Paola oraz innych miejscach wybranych 

przez Hoop Polska. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że jego prawa do Przepisu nie są 

ograniczone ani obciążone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. 

 

6. Użytkownik udziela Hoop Polska bezpłatnej, bezterminowej, stałej, podlegającej w całości 

sublicencjonowaniu oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na użytkowanie Przepisu oraz 

wszelkich materiałów przesyłanych poprzez zakładkę „Dodaj przepis” lub na adres 

paola@hoop.pl, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym na ujawnianie, powielanie, 

przesyłanie, publikację, opracowywanie i odtwarzanie przesłanych Przepisów oraz materiałów 

w celach związanych z działalnością Hoop Polska. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystywanie przez Hoop Polska otrzymanych od Użytkownika pomysłów 

i koncepcji (tzw. know-how), zawartych w szczególności w przesyłanych Przepisach. 

 

7. Hoop Polska przysługuje prawo do wykorzystywania Przepisu oraz wszelkich przesyłanych przez 

Użytkownika materiałów w szczególności w celach promocyjnych, reklamowych i innych, przy 

czym Użytkownikowi nie przysługuje z tytułu takiego użycia żadne wynagrodzenie. Hoop Polska 

przysługuje w szczególności prawo do wykorzystania Przepisów poprzez ich publikację na stronie 

internetowej Paola oraz w innych serwisach/kontach należących do Hoop Polska 

(w szczególności w mediach społecznościowych, jak np. facebook) lub publikację na 

opakowaniach/etykietach produktów Hoop Polska. Hoop Polska decyduje według własnego 

uznania o wykorzystaniu Przepisów i sposobie ich wykorzystania.  
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8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane Zapytania i ich treść, zwłaszcza gdy 

naruszają one przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowienia niniejszego 

Regulaminu. W przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących treści Zapytań lub naruszenia 

przez przesłane Zapytania przepisów obowiązującego prawa, Użytkownik jest zobowiązany do 

naprawienia wszelkich szkód, jakie poniosła Hoop Polska w związku z roszczeniami osób trzecich 

dotyczącymi Zapytania i jego treści.  

 

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane lub udostępnione Przepisy oraz za 

przesłane lub udostępnione treści multimedialne, zwłaszcza gdy naruszają one przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku 

roszczeń osób trzecich dotyczących Przepisów lub treści multimedialnych lub naruszenia przez 

Przepisy lub treści multimedialne przepisów obowiązującego prawa, Użytkownik jest 

zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód, jakie poniosła Hoop Polska w związku 

z roszczeniami osób trzecich. 

 

10. Użytkownik przesyłając Zapytanie drogą mailową na adres paola@hoop.pl musi mieć ukończone 

18 lat lub w przypadku gdy jest osobą niepełnoletnią dysponować zgodą osoby wykonującej 

władzę rodzicielską. Użytkownik zatrudniony przez Hoop Polska lub spółkę albo agencję, z której 

usług Hoop Polska korzysta, jest zobowiązany do poinformowania o tym. 

 

11. Użytkownik przesyłając Przepis za pośrednictwem zakładki „Dodaj przepis” lub drogą mailową 

na adres paola@hoop.pl  musi mieć ukończone 18 lat lub w przypadku gdy jest osobą 

niepełnoletnią dysponować zgodą osoby wykonującej władzę rodzicielską. Użytkownik 

zatrudniony przez Hoop Polska lub spółkę albo agencję, z której usług Hoop Polska korzysta, jest 

zobowiązany do poinformowania o tym. 

 

12. Wszystkie Przepisy oraz zgłaszane drogą mailową na adres paola@hoop.pl opinie lub oceny 

muszą być rzetelne i oparte na osobistym doświadczeniu Użytkownika związanym z produktem, 

którego dotyczą. Nie mogą one zawierać odwołania do innych portali internetowych, adresów, 

adresów e-mail, danych kontaktowych ani numerów telefonów.  

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Hoop Polska dokłada wszelkich racjonalnych starań w celu zapewnienia rzetelności materiałów 

publikowanych na stronie internetowej Paola i uniknięcia przerw w jego funkcjonowaniu, lecz 

nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nierzetelności informacji, przerw, braku ciągłości 

funkcjonowania i innych zdarzeń mogących powodować straty bezpośrednie (np. awarię 

komputera) lub pośrednie (np. utratę zysków przez Użytkownika). Użytkownik korzysta 

z materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej Paola na własne ryzyko. 

 

2. Strona internetowa Paola może zawierać odsyłacze do portali nienależących do Hoop Polska. 

Hoop Polska nie kontroluje takich portali zewnętrznych, nie stwierdza, że je rekomenduje  

i nie ponosi w związku z nimi, ich treścią, rzetelnością i funkcjonowaniem żadnej 

odpowiedzialności. W związku z tym Użytkownikowi sugeruje się staranne zapoznanie się 

z informacjami prawnymi zawartymi w takich portalach zewnętrznych, w szczególności 

regulaminami funkcjonowania takich portali, oraz śledzenie ich zmian. 
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3. Niektórzy Użytkownicy prowadzący portale zewnętrzne mogą zechcieć umieścić na nich 

odesłanie do strony internetowej Paola (linkowanie). Hoop Polska nie wyraża zgody na 

zamieszczenia takiego odsyłacza. Zabrania się stosowania ramek i tym podobnych praktyk.  

 

 

7. KONTAKT 

1. W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszego Regulaminu lub funkcjonowania strony 

internetowej Paola skontaktuj się z nami drogą mailową na adres paola@hoop.pl lub pisząc na adres 

Hoop Polska sp. z o.o., ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno.  

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu będzie niezgodne z przepisami prawa lub 

zostanie uznane za nieważne, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. 

 

2. Hoop Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian 

w Regulaminie, Hoop Polska poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie 

ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie www.paola.pl i poinformuje o tym fakcie 

Użytkowników w postaci informacji umieszczonej na stronie internetowej Paola lub w inny zwyczajowo 

przyjęty sposób. Korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Paola po tym terminie jest 

jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu. 

 

3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka ochrony prywatności.  

 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego.  
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