
Informacja Ogólna  

Niniejsza Nota Prawna reguluje dostęp oraz korzystanie ze stron internetowych („Strony”) niniejszej witryny 

internetowej („Witryna”) spółki HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP.Z O.O. Osoba, która łączy 

się z Witryną, przegląda ją lub w jakikolwiek inny sposób korzysta z Witryny (dalej zwana również 

„Użytkownikiem”), wyraża bezwarunkową zgodę na warunki zawarte w niniejszej Nocie Prawnej, akceptując 

jednocześnie zastrzeżenie, że jakiekolwiek inne uzgodnienia między nią a spółką HOME CREDIT GROUP 

FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O nie są dopuszczalne i nie będą uważane za skuteczne. Brak akceptacji 

warunków niniejszej Noty Prawnej przez Użytkownika oznacza dla Niego brak uprawnienia do korzystania z 

Witryny w jakimkolwiek zakresie.  

Spółka HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O zwraca się z prośbą do wszystkich  

Użytkowników o dokładne zapoznanie się z niniejszą Notą Prawną przed przystąpieniem do korzystania z 

Witryny. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z Notą Prawną celem poznania warunków, na jakich 

może korzystać ze strony.  

  

Ochrona danych osobowych  

Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną  

dostarczone HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O przez Użytkownika, będą  

wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych  osobowych, z dnia 

29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.133.883 z późn. zm.).  

Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych będzie HOME CREDIT GROUP  FINANSE I 

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Partyzantów 49  

 

Polityka dotycząca wykorzystania cookies 

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za 

pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez 

Użytkownika, przez firmę deweloperską HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP.Z O.O z siedzibą 

w Bielsku-Białej. 

 

I. Definicje 

� Administrator - oznacza HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP.Z O.O, ul. Partyzantów 49, 

43-300 Bielsko-Biała, KRS 0000370635, NIP 547-21 -28-336, REGON 241781309, która świadczy usługi 

drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 

� Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i 

przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych 

Serwisu. 

� Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług 

droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 

� Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem 

strony internetowej Serwisu. 

� Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, 

działającą(y) w domenie(ach) hcgroup.pl, homecreditgroup.pl. 

� Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do 

Serwisu. 

� Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być 

świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą 

elektroniczną. 

 

 

 



II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

� Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą 

drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego 

oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie 

wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies 

zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz 

przypisaną wartość. 

� Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

o Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu 

zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci 

Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych 

osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

o Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich 

skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich 

usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie 

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

� Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W 

przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej 

natury wymagają plików cookies. 

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookiem 

� Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 

o Konfiguracji serwisu 

� dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

� rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio 

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 

� zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu 

Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 

Użytkownik; 

� zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; 

� rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 

o Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie 

� utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

� poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności 

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 

� optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 

o Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych 

� dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki 

te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i 

odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 

potrzeb; 

� poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności 

weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 

o Zapamiętania lokalizacji użytkownika 

� poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności 

dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego 

lokalizacji. 



o Analiz i badań oraz audytu oglądalności 

� tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób 

Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia 

ulepszanie ich struktury i zawartości. 

o Świadczenia usług reklamowych 

� dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów 

firm trzecich; 

o Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu 

� Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

o Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są 

pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: 

� www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

o Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi 

analitycznych: 

� Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

� Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie] 

o Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem 

narzędzia internetowej reklamy: 

� Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

� Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z 

siedzibą w Warszawie] 

o Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie: 

� Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub 

Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] 

� Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

o Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów 

społecznościowych: 

� twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA] 

� plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

� Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook 

Ireland z siedzibą w Irlandii] 

o Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej 

Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: 

� skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA] 

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookiem 

� Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, 

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia 

Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za 

pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą 

zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies 

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu 

Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

� Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce 

internetowej, której używa. 

� Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 

stronie internetowej Serwisu. 

 

 



 

Prawa autorskie   

Niniejsza Witryna, w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność HOME  CREDIT 

GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z  dnia 4 lutego 1994 

r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr  24, poz. 83, z późniejszymi 

zmianami). Jakiekolwiek kopiowanie Stron czy jej elementów, informacji,  tekstów, zdjęć, czy też innych 

elementów graficznych, jak również znaków towarowych  zamieszczonych na Stronach, w celu wykorzystania w 

całości, części lub w formie zmodyfikowanej w  innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w 

wersji materialnej, bez uprzedniej  pisemnej zgody HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z 

O.O, jest zabronione.  

  

Znaki towarowe  

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie HOME CREDIT GROUP  FINANSE I 

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O stanowią znaki towarowe HOME CREDIT GROUP FINANSE I  NIERUCHOMOŚCI SP. Z 

O.O i są zastrzeżone przez HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI  SP. Z O.O, a w szczególności znak 

marki HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O,  jego logotyp oraz inne znaki graficzne.  

  

Odpowiedzialność  

Informacje zaprezentowane w niniejszym serwisie HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI  SP. Z O.O 

są dostarczone w zastanej przez Użytkownika formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych  jednoznacznie bądź 

dorozumianych. HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O  dołożyła wszelkich starań, by 

materiał zawarty na Stronach był aktualny i kompletny, jednak może on  zawierać błędy i niedokładności. Z 

uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim,  HOME CREDIT GROUP FINANSE I 

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O nie ponosi odpowiedzialności za  zawartość Stron oraz publikowane w nich treści. 

W żadnym przypadku HOME CREDIT GROUP  FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O nie bierze 

odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i  pośrednie straty wynikające z korzystania ze Stron, a także 

nie odpowiada za jakiekolwiek  uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas 

korzystania z Witryny,  a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, 

materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. HOME CREDIT GROUP FINANSE I 

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O może publikować odnośniki do innych stron internetowych, jednakże nie  ponosi 

odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.  

  

Informacje o ofercie  

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na Stronach HOME CREDIT GROUP FINANSE I 

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O opracowane Z Ostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji  dostępnych 

w momencie ich publikacji. HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O  zastrzega sobie prawo 

do modyfikowania zawartości Witryny w każdym momencie, a w szczególności  informacji o dostępnej ofercie i 

promocjach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie  użytkowników. HOME CREDIT GROUP FINANSE I 

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O zastrzega jednak, iż nie  jest obowiązana, do aktualizowania zawartości Witryny, jak 

również zamieszczonych w niej  wypowiedzi, które dotyczą przyszłości i nie przyjmuje z tego tytułu żadnej 

odpowiedzialności prawnej. HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O nie odpowiada także 

za błędy typograficzne w niniejszej Witrynie. Wszelkie informacje dotyczące produktów i usług HOME CREDIT 

GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O prezentowane na Stronach, są przeznaczone tylko dla celów 

informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w 

rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz 

o zmianie Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. Informacje te 

publikowane są jedynie dla celów informacyjnych bez przyjęcia za nie odpowiedzialności prawnej. Informacji 

dotyczących aktualnej oferty HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O, standardów 

wyposażenia oraz specyfikacji i warunków nabywania prezentowanych w Witrynie, oraz innych cech oraz 



dostępności a także aktualnych cen, prosimy zasięgać we właściwym biurze sprzedaży HOME CREDIT GROUP 

FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. 

 

Informacje o firmie  

HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Partyzantów 49, 

43-300 Bielsko-Biała, jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 

Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370635; posiadająca 

numer NIP 547-21 -28-336; posiadająca numer REGON 241781309; kapitał zakładowy spółki wynosi 10 000 zł i 

Z Ostał opłacony w całości.  

 

Zmiany warunków i zastrzeżeń  

HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O zastrzega możliwość modyfikacji powyższych 

informacji i warunków korzystania z Witryny w dowolnym momencie, poprzez aktualizacje zawartości tej 

Witryny. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. HOME CREDIT GROUP 

FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O zachęca do okresowego odwiedzania Witryny celem zapoznania się 

aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.  

  

HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.  

 

 

 


