Regulamin
Dzień dobry!
Niniejszy dokument określa regulamin funkcjonowania strony internetowej
https://kcalto.com.
Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Jakub Jafra, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Jakub Jafra Solutions, os. Lecha 18/2, 61-293, Poznań, NIP:
7822600014.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz
skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@kcalto.com.
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# 1: Kto jest administratorem strony?
Administratorem strony jest Jakub Jafra, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Jakub Jafra Solutions, os. Lecha 18/2, 61-293, Poznań, NIP: 7822600014.

# 2: Gdzie znajdę politykę prywatności?
Najnowszą wersję Polityki prywatności i plików cookies znajdziesz zawsze na stronie głównej
witryny, zaraz obok hiperłącza do tego dokumentu.

# 3: Czy podane informacje o wartościach odżywczych są prawdziwe?
Dokładamy wszelkich starań aby podawane na stronie informacje były sprawdzone i zgodne z
prawdą. Niestety, nie możemy zapewnić 100% klinicznej dokładności.
Obliczone wartości kaloryczne mają więc charakter poglądowy i nie powinny służyć jako
jedyne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji żywieniowych. W celu uzyskania
najdokładniejszych wartości i indywidualnej porady dietetycznej należy zwrócić się do
specjalisty - dietetyka klinicznego. Żadne narzędzie nie powinno być używane jako zamiennik
profesjonalnej pomocy.

# 4: Skąd pochodzą informacje o wartościach odżywczych?
Informacje o wartościach odżywczych podstawowych produktów żywieniowych pochodzą ze
zbioru danych “FoodData Central” udostępnianym elektronicznie przez “United States
Departament Of Agriculture” (oznaczanym także skrótem: “USDA”).
Informacje o wartościach odżywczych konkretnych produktów żywieniowych zbierane są z
wielu źródeł, głównie informacji podawanych przez producenta na opakowaniu i / lub w
formie elektronicznej, sklepów internetowych, informacji podawanych przez użytkowników
oraz zbiorów własnych.

# 5: Czy ten regulamin może podlegać zmianom?
Tak, możemy modyfikować ten regulamin, w szczególności ze względu na zmiany
technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje
regulaminu podlinkowane są poniżej.
To jest pierwsza wersja tego dokumentu, z dnia 20 stycznia 2021 roku.
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