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Dane zawarte w niniejszej informacji handlowej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419 z późn.  
zm.)  jak również są chronione prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie  
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).  
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