
REGULAMIN 

 

I. Informacje wprowadzające 

1.1. Niniejszy regulamin został ustanowiony przez uprawnione organy Iveco 
Poland sp. z o.o. w dniu 17.10.2017 r. w Warszawie. 

1.2. Właścicielem serwisu iveco.pl (zwanego dalej „Serwisem”) jest Iveco Poland 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Wyścigowa 6, 02-681 
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr 
KRS 0000028928, NIP 5261033573, REGON 011195972, kapitał zakładowy: 
46 974 500,00 zł, zwana dalej „Iveco Poland”. 

1.3. Iveco Poland posiada status Usługodawcy Serwisu www.iveco.com/poland/ 
w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), zwaną dalej „uśude”. 
Używane w niniejszym regulaminie pojęcia mają takie znaczenie, jakie 
nadaje im ww. ustawa, chyba że Regulamin wprost stanowi inaczej. 

1.4. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu prosimy o 
kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing-
poland@cnhind.com lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania 
się na adres: 

Iveco Poland sp. z o.o. 
al. Wyścigowa 6 

02-681 Warszawa  
tel.: 22 36 00 855  

 
1.5. Udostępniane przez Usługodawcę środki techniczne zapobiegające 

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych 
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 

1.5.1. Zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

II. Rodzaje i zakres świadczonych usług 

2.1 Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na: 

2.1.1. udostępnianiu Usługobiorcy drogą elektroniczną zasobów Serwisu, 



2.1.2. przesyłaniu do Usługobiorcy wiadomości poczty elektronicznej o 
charakterze marketingowym, 

2.1.3. przesyłaniu do Usługobiorcy newslettera zawierającego informacje 
handlowe o usługach i produktach. 

2.2 Zamówienie usługi Newsletter następuje po podaniu adresu poczty 
elektronicznej w formularzu Zapisz się na Newsletter (strona główna 
niniejszego serwisu), akceptacji Regulaminu i naciśnięciu przycisku "Wyślij" 
i nie wymaga utworzenia Konta. 

2.3 Usługodawca świadczy usługi opisane w Regulaminie bezpłatnie. 
Administrator zastrzega sobie możliwość zmian rodzaju, form, czasu oraz 
sposobu udzielania dostępu do wybranych usług. 

2.4 W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną, Usługodawca może przesyłać na konto poczty elektronicznej 
Usługobiorcy informacje z Serwisu oraz informacje handlowe, w rozumieniu 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.5 Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji 
handlowych poprzez cofnięcie zgody lub rozwiązanie umowy zgodnie z 
trybem rozwiązywania umowy określonym niniejszym Regulaminem. 

III. Wymagania techniczne 

3 Do skorzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń 
i oprogramowania zapewniającego dostęp do sieci Internet i przeglądanie jej 
zasobów, a w szczególności:  

Dla urządzeń typu desktop poprawnie skonfigurowana przeglądarka w wersji 

• EDGE >= 40.0  
• Firefox >= 53.0  
• Chrome >= 58.0  
• Opera >= 45.0 
• Safari (tylko Mac) >= 10.0 

Dla urządzeń mobilnych wspierany system oraz przeglądarki: 

• Android >= 4.0 z aktualnymi przeglądarkami: Google Chrome, Firefox  
• iOS >= 9.0 z przeglądarką Safari 

3.1.2 Monitor pracujący w rozdzielczości co najmniej 360x640px. 

3.1.3 Włączona obsługa Cookies i Java Script. 



IV. Treści o charakterze bezprawnym 

4.1 Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze 
bezprawnym. 

4.2 W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub 
wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych 
danych dostarczanych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić 
dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę 
powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. 

4.3 W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze 
danych Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia 
dostępu do danych. 

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług 
drogą elektroniczną 

5.1 Umowa o świadczenie usług opisanych w rozdziale II niniejszego 
Regulaminu zawierana jest na czas nieokreślony. Usługobiorca akceptując 
Regulamin zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą 
może w każdej chwili rozwiązać poprzez przesłanie do Usługodawcy 
wiadomości o jej rozwiązaniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5.2 Usługodawca może rozwiązać umowę w przypadku złamania Regulaminu 
przez Usługobiorcę lub zaprzestania działalności Serwisu. 

5.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Usługobiorcą 
w trybie natychmiastowym, którego działania zostaną uznane za szkodliwe 
dla Serwisu lub Usługodawcy. 

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego 

6.1 Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu. 

6.2 Reklamację należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego 
dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce "Skontaktuj się z nami" 
lub pisemnie na adres Usługodawcy: Iveco Poland sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, adres: al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa. 

6.3 Przedmiotem reklamacji nie mogą być wady, usterki i nieprawidłowości 
związane z korzystaniem z Serwisu i niezawinione przez Usługodawcę, w 
tym wynikające z: 

6.3.1 naruszenia warunków niniejszego Regulaminu, 

6.3.2 nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz 
telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub 
oprogramowania komputera Usługobiorcy, 



6.3.3 działalności osób trzecich, za których poczynania Usługodawca nie 
odpowiada. 

6.4 Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 
powinna zawierać dane Usługobiorcy, a w szczególności określać jej 
przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. 

6.5 Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej 
wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, 
Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o 
przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

VII. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług 

7.1 Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. 

7.2 Usługodawca nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu. 

7.3 Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. 

7.4 Usługodawca ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo 
komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma 
jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób 
trzecich. 

7.5 Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet 
należą:  złośliwe oprogramowanie, wirusy komputerowe, spam (nie 
zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu 
odbiorców). W interesie każdego Usługobiorcy usług świadczonych za 
pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego 
oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. 
zagrożeniami. 

VIII. Funkcje i cele oprogramowania lub danych niebędących 
składnikiem usługi 

8.1 Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści 
Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu 
teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca określone zostały 
w Polityce Cookies zamieszczonej pod adresem: 
http://www.iveco.com/poland/Documents/CNHInd_CookiePolicy.pdf  

IX. Ochrona danych osobowych 

9.1 Administrator danych stosuje odpowiednie środki ochrony danych 
osobowych określone przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 



9.2 Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych Usługobiorcy 
wprowadzonych podczas zapisu na newsletter w Serwisie jest Iveco Poland 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Wyścigowa 6, 02-681 
Warszawa. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celach 
związanych z korzystaniem z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu 
dostępnego pod adresem: http://www.iveco.com/poland/, a dodatkowo 
mogą być także przetwarzane w celach marketingowych Iveco Poland. Iveco 
Poland nie będzie udostępniać danych osobowych Usługobiorcy, chyba że 
będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Usługobiorcy 
przysługuje prawo dostępu oraz poprawienia danych osobowych. 

9.3 Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych zbieranych za 
pośrednictwem Serwisu, na rzecz H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. 
Franklina Roosevelta 22, w celu umożliwienia prawidłowego działania 
Serwisu.  

X. Postanowienia końcowe 

10.1 Zakazane jest publikowanie w jakiejkolwiek formie usług podmiotów innych 
niż Usługodawca. Złamanie niniejszego zakazu skutkuje usunięciem konta i 
niedozwolonej reklamy. 

10.2 Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego 
tekstu Regulaminu w Serwisie. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu 
zmian do Regulaminu oznacza akceptację tych zmian. 

10.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a 
postanowieniami zawartymi w indywidualnych umowach dotyczących 
świadczenia usług drogą elektroniczną pierwszeństwo mają postanowienia 
tych umów. 

10.4 Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach 
dotyczących korzystania z Serwisu zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

10.5 Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie. 

10.6 Wszelkie spory dotyczące Serwisu będą poddane rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla Usługodawcy. 


