
 

Serwis lpg-consulting.pl, zwany dalej Serwisem, jest prowadzony przez Marcina 
Olechowskiego, który w dalszej części regulaminu będzie nazywany Właścicielem 
serwisu. 

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych tematyką portalu. 

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych 
źródeł i według najlepszej wiedzy Właściciela mogą być uznane za rzetelne. 

Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie 
były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w 
pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych. 

Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej 
wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny 
sposób. 

Serwis lpg-consulting.pl informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach 
niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 
kodeksu cywilnego w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług 
pośrednictwa świadczonych użytkownikom serwisu WWW, klientom i partnerom lpg-
consulting.pl  i podane zostały w celach informacyjnych. lpg-consulting.pl oświadcza, 
że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność i kompletność 
danych przedstawionych w serwisie. lpg-consulting.pl nie ponosi jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych 
informacji. Ryzyko użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi tylko i 
wyłącznie jego użytkownik. Otrzymując dostęp do niniejszego serwisu użytkownik 
przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje 
przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie 
mają charakteru poufnego. Wszelkie prawa do zawartości portalu internetowego są 
zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub 
fragmentów portalu Internetowego pod warunkiem, że nie narusza praw autorskich 
należących do lpg-consulting.pl. Żadna część portalu nie może być w celach 
komercyjnych kopiowana w całości lub w części, transmitowana elektroniczne lub w 
inny sposób, modyfikowana linkowana lub wykorzystana bez zgody lpg-consulting.pl  

lpg-consulting.pl zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji 
zawartych na stronie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników sieci 
Internet. 



W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisu, wszelkie dane 
osobowe zamieszczone w serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem 
serwisu, w tym dane użytkowników serwisu, są chronione zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 
 
I. Ochrona  danych  osobowych 
 
1.  Informacje o charakterze  danych osobowych przekazywane do lpg-consulting.pl 
pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do lpg-
consulting.pl jest równoznaczne z udzieleniem lpg-consulting.pl zgody na 
wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych 
w systemie lpg-consulting.pl i ich wykorzystywanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. 
Wyrażenie zgody polega na "kliknięciu" myszką w odpowiednim polu na stronie 
internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie 
klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych. W każdym 
przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).     
 
2. lpg-consulting.pl wykorzystuje informacje o swoich użytkownikach  wyłącznie w 
celu: poprawienia treści swych stron, dostosowania treści i układu strony do 
preferencji poszczególnych użytkowników, informowania użytkowników o zmianach 
w lpg-consulting.pl, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, 
które zdaniem lpg-consulting.pl są interesujące dla Użytkowników; monitorowania  
naruszeń prawa lub niniejszego regulaminu. 
 
3. Przez wypełnienie formularza kontaktu oraz kontakt telefoniczny z lpg-consulting.pl  
, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez lpg-
consulting.pl oraz podmioty z nią współpracujące moich danych osobowych w 
postaci powyższej, do celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem usług 
przez lpg-consulting.pl., w szczególności: powiadamiania o oferowanych produktach i 
usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), 
utrzymywania relacji, informowania o zmianach rynkowych. 
 
4. Użytkownik dane z formularza kontaktu przekazuje lpg-consulting.pl dobrowolnie 
oraz przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich 
poprawienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
(Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) 
 
5. lpg-consulting.pl nie prowadzi sprzedaży list swoich użytkowników.  
 
6. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz 
ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych 
związanych z ofertami funkcjonującymi w lpg-consulting.pl oświadcza iż został 
poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie 
ich poprawiania. 5. Dane dotyczące użytkowników służą określeniu ich preferencji w 
zakresie potrzeb, zainteresowań (z wyłączeniem danych określonych w art. 27 



ustawy o ochronie danych osobowych) i mogą być wykorzystywane przez lpg-
consulting.pl z prawem udostępniania reklamodawcom, aby lepiej odpowiadać na 
potrzeby użytkownika, jeżeli ten wyrazi na to zgodę. 
 
II. Świadczenie usług drogą elektroniczną 
 
1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez lpg-consulting.pl usług drogą 
elektroniczną, przez udostępnienie lpg-consulting.pl identyfikującego go adresu 
elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez lpg-consulting.pl, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, 
skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 
144, poz. 1204 z późn. zm.). 
 
2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą 
elektroniczną przez lpg-consulting.pl. 
 
3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do lpg-consulting.pl na adres 
poczty elektronicznej: info@propan-butan.info 
 
4. lpg-consulting.pl rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania 
przez Użytkownika. 
 
5. Po rozpatrzeniu reklamacji lpg-consulting.pl wysyła Użytkownikowi, na podany 
przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego 
postępowania reklamacyjnego. 
 
6. Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na 
przesyłanie przez lpg-consulting.pl informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 
Ustawy, o której mowa w pkt. II.1, w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika 
reklamację. 
 
7. Znaki handlowe oraz nazwy innych serwisów internetowych i produktów 
wymienionych na stronach internetowych lpg-consulting.pl są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi ich Właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz 
promocji poszczególnych adresów internetowych, serwisów  internetowych oraz 
producentów (marek). 
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