
Regulamin oficjalnego kanału YouTube Cementowni Warta S.A.  

 

Oficjalny kanał YouTube Cementowni Warta S.A. jest miejscem, gdzie będziecie mogli wymieniać 

się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz miejscem spotkań i rozmów. 

Mamy nadzieję, że każdy użytkownik będzie wypowiadał się we właściwy sposób oraz szanował 

innych. Wasze opinie są dla nas bardzo ważne, dlatego też będziemy czytać wszystkie wypowiedzi. 

Będziemy jednak usuwać te, które w naszej ocenie mogą być obraźliwe lub naruszać regulamin 

Fanpage, regulamin Facebooka oraz przepisy prawa polskiego. 

1. Zasady korzystania z oficjalnego kanału YouTube Cementowni Warta S.A opisuje niniejszy 

Regulamin. Każdy użytkownik YouTube zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu 

YouTube dostępny jest pod adresem: 

https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines 

2. Na oficjalnym kanale YouTube Cementowni Warta S.A zakazane jest (i rozumiane, jako 

naruszenie postanowień niniejszego regulaminu):  

o Zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności 

reklamy firm, usług lub produktów, zawierających nazwy handlowe lub nazwy 

międzynarodowe). 

o Umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wulgarnych, naruszających zasady 

współżycia społecznego lub powszechnie akceptowalne normy społeczno- 

obyczajowe (w szczególności zakazane jest zamieszczenie treści nawołujących do 

nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, 

treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, 

propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne). 

o Umieszczanie linków prowadzących do treści określonych powyżej jak również 

linków do stron internetowych będących dopiero w budowie lub których treść strony 

jest losowo wybierana lub też zmienia się w zależności od rodzaju przeglądarki 

Użytkownika lub do stron internetowych będących przekierowaniem na inną stronę. 

o Naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności 

intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr 

osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci, w 

tym także podszywanie się pod inne osoby. 

o Publikowanie jakichkolwiek informacji lub linków do stron zawierających 

uszkodzone pliki lub wirusy lub zamieszczanie uszkodzonych plików lub wirusów 

bezpośrednio na oficjalnym kanale YouTube Cementowni Warta S.A 

 

https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines


3. Osoby, które naruszą zasady wskazane w niniejszym Regulaminie lub zasady, do których 

niniejszy Regulamin się odwołuje, otrzymają ostrzeżenie od administratora, następnie ich 

komentarze zostaną usunięte, a przy kolejnym naruszeniu wyżej wymienionych zasad mogą 

zostać trwale zablokowane i usunięte z Fanpage.  

4. Administrator oficjalnego kanału YouTube Cementowni Warta S.A zastrzega sobie prawo do 

usunięcia tej strony i jej zawartości w dowolnym momencie, oraz prawo do modyfikacji 

niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. 

5. Korzystanie z oficjalnego kanału YouTube Cementowni Warta S.A oznacza akceptację 

niniejszego Regulaminu.  

 

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych 

1. Poprzez dokonanie wyboru dostępnych opcji. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych zamieszczonych na oficjalnym kanale YouTube Cementowni Warta 

S.A w celu aktywnego udziału w działalności kanału. 

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Cementownia Warta S.A. w 

Trębaczewie, ul. Przemysłowa 17, Działoszyn 98-355.  

3. Kontakt do inspektora danych osobowych: iod@wartasa.com.pl  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

5. Przetwarzane kategorie danych osobowych Użytkowników to dane osobowe, które zostały 

przez Użytkowników wprowadzone podczas rejestracji na portalu Facebook, w szczególności: 

imię i nazwisko oraz adres e-mail. 

6. Dane osobowe Użytkowników przechowywane i przetwarzane będą do czasu podjęcia przez 

danego Użytkownika decyzji o cofnięciu czynności określonej w ust. 1. Prawo usunięcia 

danych osobowych Użytkownika lub ich ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia zależy od decyzji Użytkownika 

określonej w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.  

7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych. 

8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania 

danych osobowych. 

Postanowienia końcowe 

mailto:iod@wartasa.com.pl


1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na oficjalnym kanale YouTube 

Cementowni Warta S.A 

2. Administrator ma prawo w każdym czasie zamknąć oficjalny kanał YouTube Cementowni 

Warta S.A i zakończyć jego działanie. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia 

względem Administratora w związku z zamknięciem oficjalnego kanału YouTube 

Cementowni Warta S.A. 

3. Korzystanie z oficjalnego kanału YouTube Cementowni Warta S.A podlega prawu polskiemu 

i jurysdykcji sądów polskich. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 


