
Kliniki Terapii Allenort nota prawna 

Kliniki Terapii Allenort Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 
00-057 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000637871, oraz numerem NIP 5252676745 (ALLENORT) przysługują  
wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie klinikiallenort.pl ("Strona 
Internetowa ALLENORT "), w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz  majątkowe prawa 
autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej ALLENORT, 
które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie 
zgodnie z przepisami tej ustawy. 

ALLENORT na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej klinikiallenort.pl posiada 
wyłączne prawo do używania tej domeny. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Strony Internetowej 
ALLENORT, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych 
zamieszczonych na Stronie Internetowej ALLENORT, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym 
w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w 

wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ALLENORT jest zabronione. 

ALLENORT oświadcza, że treści opublikowane na stronie Internetowej ALLENORT mają wyłącznie cel 
informacyjny i nie stanowią oferty ALLENORT w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. ALLENORT 
dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoby 

zainteresowane szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinny skontaktować się 
rejestracją ALLENORT za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

ALLENORT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych w sieci Internet, w 

odniesieniu do których ALLENORT nie przysługują jakiekolwiek prawa, a do których odnośniki zostały 
zamieszczone na Stronie Internetowej ALLENORT ponadto ALLENORT nie odpowiada za treści 
umieszczone w zewnętrznych serwisach, z których prowadzą łącza do niniejszej strony. 

ALLENORT zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie, aktualizacji, modyfikacji, 

usuwania i dodawania informacji umieszczonych na Stronie Internetowej ALLENORT, bez 

wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet, w tym do czasowego lub stałego 
wyłączenia  poszczególnych podstron bądź całej strony www.klinikiallenort.pl 

Wszelkie pytania dotyczące warunków lub zasad korzystania ze Strony Internetowej ALLENORT 
prosimy kierować na adres post@allenort.com 

Warszawa, 14.04.2020 
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