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Prawa  autorskie:

  

Cała zawartość serwisu  jak i dokumenty, grafika,  skrypty i inne pliki tworzące Biedronkowo są
własnością serwisu Biedronkowo o  ile nie zostały oznaczone inaczej.

  

Wszystkie znaki  towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich 
właścicieli, chyba że są oznaczone inaczej.

  

Zawartość stron w  serwisie oraz innych publikacji naszego autorstwa podlega prawom
autorskim ich  twórcy.

  

Biedronkowo zezwala  na kopiowanie dokumentów publikowanych na tej stronie tylko w celach 
prywatnych.

  

Kopiowanie w celach  komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek
metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej  uzgodnione z
serwisem Biedronkowo.

  

Biedronkowo zezwala  na rozpowszechnianie zawartości stron, które zawierają odpowiednie
zezwolenie w  ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych 
razem z zezwoleniem.

Prywatność:

Biedronkowo zastrzega sobie prawo do wprowadzania  zmian w Polityce Prywatności. Każdego
użytkownika serwisu Biedronkowo obowiązuje  aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na
tej stronie.

  

Jakiekolwiek  wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie
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 udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników  serwisu
Forum biedronkowo i Czat Biedronkowo.

  

Jeśli nie zgadzasz  się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj i nie korzystaj z naszego 
serwisu.

  

Dane  osobowe.
W czasie korzystania z serwisu  Biedronkowo możesz zostać poproszony o podanie swoich
danych osobowych poprzez  wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz
proszony,  to imię i adres e-mail.

  

Wymagamy tylko tych  danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie
wymaganych danych  uniemożliwi czynność, którą te dane dotyczyły.

  

Subskrypcja  bezpłatnych informacji.
Subskrypcja  bezpłatnych informacji wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego
imienia i  adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

  

Uzyskane w ten  sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny
do  tego, aby można było wysłać subskrybowaną informację. Imię pozwala mi zwracać  się do
czytelników po imieniu.

  

Niezapowiedziane  wiadomości.
Zastrzegamy sobie prawo do  wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których
dane kontaktowe  posiadamy w bazie adresów i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

  

Pod pojęciem  niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się
bezpośrednio do  naszego serwisu, (np. zmiany, aktualności), niekomercyjne listy (np. życzenia,
 komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.
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Informacje  komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest  ich
objętość i wysyłane są sporadycznie.

  

Jawne dane  osobowe.
Dane osobowe podane w serwisie  Biedronkowo przy wysyłaniu komentarzy, odpowiedzi na
forum czy czacie itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
Nie ma  możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te  dane
wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te  nie podlegają
Polityce Prywatności.

  

Cookies  (Ciasteczka).
Wszystkie obszary serwisu  Biedronkowo (Serwis główny, forum internetowe, czat internetowy)
wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do  komputera internauty
identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub  umorzenia danej operacji.
Informacja o akceptacji jest wyświetlana przy pierwszym wejściu na stronę serwisu.

  

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego  danych.

  

Warunkiem działania  cookies jest ich jednorazowa akceptacja przez przez użytkownika i przez
przeglądarkę i nie usuwanie ich z  dysku.

  

Partnerzy.
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm,  których dane kontaktowe podane są w
serwisie Biedronkowo oraz w e-mailach  rozsyłanych przez nas.

  

Korzystanie z  serwisu Biedronkowo.
Każda osoba w  jakikolwiek sposób korzystająca z serwisu Biedronkowo zgadza się nie
umieszczać  żadnych obraźliwych, pornograficznych lub innych treści niezgodnych z polskim 
prawem, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być w jakikolwiek  sposób
karane zgodnie z polskim prawem.
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Wyłączenie  odpowiedzialności.
Serwis Biedronkowo  powstał, aby pomagać użytkownikom serwisu w zrozumieniu istoty
łuszczycy,  łuszczycowego zapalenia stawów i niektórych chorób skóry oraz dostarczeniu 
informacji na jej temat. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one
jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z  wszystkiego,
co prezentujemy. Porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo  analizowane,
porównywane z własnym przypadkiem, lub z innymi podobnymi  publikacjami. W żadnym
wypadku nie powinny być one rozpatrywane w charakterze  zbioru porad medycznych.

  

Nie bierzemy  odpowiedzialności za zamieszczone w serwisie reklamy. Kupujący powinien być
świadomy  i ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź realizując zapłatę. Przykładamy  dużą
wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy produktów byli  wiarygodni,
ale nie odpowiadamy za ich czyny lub produkty. Dane adresowe jak i  szczegóły oferty każdego
reklamodawcy są wyszczególnione jego  publikacji.
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