
CELLARIO | POUFNE 1 

PIWNICZKA.CELLARIO.PL - REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z APLIKACJI DO ZARZĄDZANIA WIRTUALNĄ PIWNICZKĄ 
 
 
 
1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez Cellario Sp. z o.o. 

(dalej CELLARIO) z siedzibą w Krakowie, pl. Wolnica 4 lok. LO3, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000558063, NIP 6762488457, REGON 361513091, poprzez 
aplikację dostępną pod adresem Internetowym piwniczka.cellario.pl zwaną dalej 
Piwniczką CELLARIO, służącą do zarządzania wirtualną piwniczką z winami. 
 

2. Z aplikacji może korzystać każdy Użytkownik po wcześniejszym zarejestrowaniu się 
i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.  
 

3. Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest osoba fizyczna, która 
poprzez aplikację Piwniczka CELLARIO korzysta z funkcjonalności dostępnych w tym 
systemie. 
 

4. Korzystanie z aplikacji Piwniczka CELLARIO przez zarejestrowanego Użytkownika jest 
bezpłatne. 
 

5. CELLARIO nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone dane o winach oraz 
kolekcjach, które zgromadzi Użytkownik w wersji wirtualnej w aplikacji Piwniczka 
CELLARIO. 
 

6. CELLARIO nie gromadzi fizycznie win, które użytkownik wpisuje do aplikacji Piwniczka 
CELLARIO. 
 

7. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie  danych 
osobowych jest Cellario Sp. z o.o, pl. Wolnica 4 lok. LO3, 31-060 Kraków, NIP 
6762488457, REGON 361513091. 
 

8. Użytkownik Piwniczki CELLARIO zgadza się na przesyłanie Newslettera CELLARIO. 
 

9. Administrator systemu posiada dostęp do danych gromadzonych przez 
poszczególnych Użytkowników. Zgromadzone informacje w żaden sposób nie będą 
przekazywane innym podmiotom i osobom trzecim. 
 

10. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z Piwniczki CELLARIO 
poprzez trwałe usunięcie swojego konta z aplikacji. 
 

11. CELLARIO zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i bez podania 
przyczyny działania Piwniczki CELLARIO, a także prawo zmiany, wycofania lub 
dodania nowych funkcjonalności świadczonych za jej pośrednictwem. 
 

12. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszego Regulaminu oraz działania 
Piwniczki CELLARIO prosimy o wysyłanie maila na adres: biuro@cellario.pl. 
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13. CELLARIO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Korzystanie 

z aplikacji jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu wraz z ewentualnymi, 
późniejszymi zmianami, o których Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez 
przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej podany w aplikacji 
Piwniczka CELLARIO. Użytkownik, który nie akceptuje zmian wprowadzonych 
w Regulaminie zobowiązany jest do niezwłocznego zakończenia wykorzystywania 
aplikacji Piwniczka CELLARIO oraz trwałego usunięcia swojego konta z tej aplikacji .  
 

14. Regulamin obowiązuje od dnia 01-10-2016r. 
 
 
 


