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REGULAMIN SERWISU  

POŻYCZTO.PL 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną 
w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). 
 

2. Korzystanie z serwisu internetowego wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.  
 
§ 2. Definicje 

Poniższe, użyte w Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

1. Hasło – zdefiniowany przez Użytkownika Serwisu ciąg znaków alfanumerycznych 
umożliwiający autoryzację do Profilu,   
 

2. Kupujący - Użytkownik Serwisu składający Sprzedającemu ofertę kupna Rzeczy, co do 
której Sprzedający w Prezentacji zamieścił informację o możliwości jej sprzedaży, 
 

3. Login – wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji (lub w przypadku zmiany danych 
w Profilu – po dacie Rejestracji) adres poczty elektronicznej Użytkownika, 

 
4. Logowanie – weryfikacja prawdziwości Loginu oraz Hasła wprowadzonego przez 

Użytkownika celem uzyskania dostępu do Profilu, 
 

5. Najemca  - Użytkownik Serwisu składający Użytkownikowi, który zamieścił w Serwisie 
Prezentację (Wynajmującemu) Ofertę dotyczącą Rzeczy, przy czym w przypadku gdy 
Najemca złoży Wynajmującego Ofertę dotyczącą kupna Rzeczy jest również Kupującym 
w rozumieniu Regulaminu, 
 

6. Oferta – oferta wynajmu lub kupna Rzeczy z danej Prezentacji złożona przez 
zainteresowanego Użytkownika Użytkownikowi, który zamieścił w Serwisie Prezentację 
uwzględniająca warunki Transakcji określone w Prezentacji. Oferta stanowi ofertę 
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, 

 
7. Profil - przestrzeń w systemie informatycznym Usługodawcy, w ramach Serwisu, 

udostępniana Użytkownikowi na warunkach określonych w Regulaminie w celu 
korzystania z Serwisu,  

 
8. Prowizja – wynagrodzenie z tytułu świadczonych Usług pobierane przez Usługodawcę na 

warunkach określonych w Regulaminie, 
 

9. Rzecz (Produkt) – rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa, 
w odniesieniu do której możliwe jest przeprowadzenie Transakcji na warunkach 
określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w Załączniku A do 
Regulaminu, 
 

10. Rejestracja – proces w Serwisie realizowany z wykorzystaniem narzędzi 
udostępnianych przez Usługodawcę polegający na utworzeniu Profilu,  

 
11. Regulamin - niniejszy regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) 
określający zasady korzystania z Usług, udostępniany do publicznej wiadomości 
w Serwisie w formie umożliwiającej jego odtworzenie, pobranie i utrwalenie, 
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12. Serwis – serwis internetowy udostępniony przez Usługodawcę pod adresem: 

www.pozycz.to, w którym Usługodawca świadczy Usługi, 
 

13. Sprzedający - Użytkownik umieszczający w Prezentacji informację o możliwości 
sprzedaży Rzeczy,  

 
14. Transakcja – oddanie Rzeczy do odpłatnego korzystania w wyniku zawarcia umowy 

przez Najemcę i Wynajmującego, stosownie do zawartej umowy; za Transakcję uznaje 
się również sprzedaż Rzeczy, 
 

15. Usługi – świadczone przez Usługodawcę usługi udostępnienia zasobów powierzchni 
dyskowej Usługodawcy umożliwiające przedstawianie i zarządzanie Prezentacjami, 
składanie Ofert, bezpośrednie kontaktowanie się pomiędzy Użytkownikami w celu 
umożliwienia im zawierania Transakcji i ich rozliczanie, 

 
16. Usługodawca – Super Henryk Napłoszek, 01-938 Warszawa, Żubrowa 17, NIP 

5260104585, REGON 008404553   
 

17. Użytkownik – każdy podmiot spełniający warunki określone w Regulaminie, na rzecz 
którego świadczone są Usługi w ramach Serwisu, który utworzył Profil i został poddany 
Weryfikacji,  
 

18. Wynajmujący – Użytkownik zamieszczający w Serwisie Prezentację, przy czym 
w przypadku gdy w Prezentacji zamieszczona została informacja o możliwości kupna 
Rzeczy, Wynajmujący jest również Sprzedającym w rozumieniu Regulaminu, 

 
19. Prezentacja – zamieszczona w Serwisie informacja o Rzeczy wraz z propozycją  

przeprowadzenia Transakcji określająca szczegółowe warunki jej zawarcia, skierowana 
do Użytkowników Serwisu będących potencjalnymi Najemcami lub Kupującymi. 
Prezentacja jest informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 
Kodeksu Cywilnego, 

 
20. Zewnętrzny Kanał Płatności – realizacja płatności w Serwisie za pośrednictwem 

zewnętrznego dostawcy, z którym Usługodawca nawiązał współpracę; szczegółowe 
zasady dokonywania płatności przy użyciu Zewnętrznego Kanału Płatności określa 
odpowiedni regulamin danego dostawcy, 

 
21. Weryfikacja – czynności mające na celu sprawdzenie prawdziwości danych 

Użytkownika zamieszczonych w Profilu w procesie Rejestracji w sposób określonych 
w § 4 pkt 7 Regulaminu, umożliwiające uwiarygodnienie Użytkownika dla pozostałych 
Użytkowników, 

 
 

§ 3. Organizacja Serwisu  

Usługodawca w ramach Serwisu udostępnia Użytkownikom przestrzeń dyskową w celu 
korzystania przez Użytkowników z Usług, przy czym Usługodawca świadcząc Usługi jest 
tylko pośrednikiem pomiędzy Użytkownikami a w związku z tym bez względu na treść 
Prezentacji nie może być w żadnym wypadku uznawany za oferującego Rzeczy. 

 § 4. Użytkownicy, Rejestracja i Weryfikacja 
 
1. Użytkownikami Serwisu mogą być: 

 
1) osoby fizyczne, które:  
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a) ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności 
prawnych;  

b) ukończyły trzynasty rok życia, ale nie ukończyły osiemnastego roku życia oraz 
osoby ubezwłasnowolnione częściowo, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa 
i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa lub pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody ich przedstawiciela 
ustawowego; 

2) osoby prawne; 
3) jednostki organizacyjnych, o których mowa w art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). 
 

2. Korzystanie z Serwisu wymaga Rejestracji, Weryfikacji oraz akceptacji Regulaminu. Nie 
dotyczy to korzystania z Serwisu wyłącznie w celu przeglądania Prezentacji.  
 

3. Rejestracja, Weryfikacja i akceptacja Regulaminu odbywają się z wykorzystaniem 
narzędzi i mechanizmów udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie.  

 
4. Dokonując Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do używania narzędzi 

i wykorzystywania mechanizmów udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę 
w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, przestrzegania Regulaminu oraz przepisów 
prawa w tym w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych oraz ochronie 
dóbr osobistych, a także powstrzymania się od podejmowania działań niezgodnych 
z przeznaczeniem narzędzi i mechanizmów przeznaczonych do Rejestracji i Weryfikacji.  

 
5. Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil w Serwisie.  

 
6. Dokonując Rejestracji Użytkownik przekazuje dane określone przez Usługodawcę 

w formularzu rejestracyjnym. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega, że 
podanie niektórych danych może być obowiązkowe w celu dokonania Rejestracji 
i Weryfikacji.  

 
7. Weryfikacja obejmuje dane, które wg uznania Usługodawcy są niezbędne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa Transakcji. I tak: 
 

1) weryfikacja adresu poczty elektronicznej (obowiązkowa) następuje poprzez aktywację 
przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Użytkownika aktywnego linku 
przesłanego na wskazany przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu 
Użytkownika przy Rejestracji (lub w przypadku zmiany – po dacie Rejestracji) adres 
poczty elektronicznej; 

2) weryfikacja rachunku bankowego (obowiązkowa dla Sprzedającego i Wynajmującego) 
następuje poprzez dokonanie przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu 
Użytkownika przelewu środków pieniężnych w kwocie dwa (2) PLN z rachunku 
bankowego wskazanego przy Rejestracji (lub w przypadku jego zmiany – po dacie 
Rejestracji) na rachunek Usługodawcy z wykorzystaniem Zewnętrznego Kanału 
Płatności (kwota wskazana powyżej jest kwotą brutto i stanowi wynagrodzenie 
Usługodawcy za czynności weryfikacyjne); 

3) weryfikacja numeru telefonu (opcjonalna) następuje poprzez użycie w sposób 
określony przez Usługodawcę kodu weryfikacyjnego przesłanego w formie SMS na 
numer telefonu wskazany przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu 
Użytkownika przy Rejestracji (lub w przypadku jego zmiany – po dacie Rejestracji); 

4) weryfikacja danych Użytkownika z wykorzystaniem danych zamieszczonych przez 
Użytkownika na jego profilu w serwisie Facebook (opcjonalnie) następuje z inicjatywy 
Użytkownika o ile dokona rejestracji w Serwisie poprzez zastosowanie narzędzi 
umożliwiających rejestrację i logowanie się w Serwisie poprzez serwis Facebook.  
 

8. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą akceptacji Regulaminu 
i zakończenia Weryfikacji, o ile Weryfikacja zakończy się pozytywnie. Usługodawca 
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zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usług o czym 
poinformuje podmiot zainteresowany uzyskaniem statusu Użytkownika na adres poczty 
elektronicznej wskazany w trakcie Rejestracji.  
 

9. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z włączeniem postanowień 
Regulaminu do treści zawartej pomiędzy Użytkownikami umowy dotyczącej Transakcji, 
chyba że zawarta między nimi umowa stanowi inaczej.  

 
10. Jeżeli w procesie Rejestracji Usługodawca poweźmie uzasadnione wątpliwości co do 

prawdziwości danych osobowych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może 
uzależnić zakończenie procesu Rejestracji (lub zmian danych po dacie Rejestracji) od 
potwierdzenia danych osobowych wskazanych przez Użytkownika. W takim przypadku 
Usługodawca może zażądać od Użytkownika przesłania na adres poczty elektronicznej, 
podany przez Usługodawcę, kopii dokumentów potwierdzających prawidłowość i/lub 
prawdziwość danych. Przesłanie kopii dokumentów, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ewentualna odmowa ich 
przekazania stanowi podstawę do odmowy Rejestracji lub (w przypadku zmiany danych 
po Rejestracji) czasowego zablokowania dostępu do Profilu i/lub rozwiązania umowy.   
 

§ 5. Prezentacja  
 

1. Zamieszczenie przez Użytkownika Prezentacji stanowi skierowane do wszystkich 
Użytkowników zaproszenie do składania Ofert objęcia Rzeczy w odpłatne korzystanie na 
czas oznaczony w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu i/lub sprzedaż 
Przedmiotu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

2. Prezentację Użytkownik opracowuje we własnym zakresie oraz według własnego uznania 
z uwzględnieniem poniższych warunków (wymogów minimalnych, ograniczeń i zaleceń): 
1) Rzecz należy przypisać do odpowiedniej kategorii (podkategorii) wg zasad 

kategoryzacji przyjętych przez Usługodawcę, 
2) Rzecz należy opisać w sposób rzetelny, kompletny, niewprowadzający w błąd innych 

Użytkowników, w tym przede wszystkim w zakresie jej cech i właściwości,  
3) informacje w Prezentacji powinny zostać sformułowane w taki sposób, by umożliwić 

Użytkownikowi podjęcie świadomej decyzji co do ewentualnej Transakcji, 
4) w Prezentacji należy określić czas dostępności Produktu oraz wszelkie inne parametry 

umożliwiające ustalenie warunków Transakcji, w szczególności: 
a) nazwę i zdjęcie Rzeczy, 
b) opis Rzeczy, 
c) lokalizację Rzeczy oraz informację o konieczności odbioru Rzeczy od 

Wynajmującego/Sprzedającego lub możliwości jej dowozu przez 
Wynajmującego/Sprzedającego do Najemcy/Kupującego lub ustalonego pomiędzy 
nimi miejsca wraz z podaniem kosztów z tym związanych oraz osoby obowiązanej 
do ich poniesienia,  

d) informację o sposobie zwrotu Rzeczy Wynajmującemu przez Najemcę -  
konieczności jej dostarczenia do Wynajmującego przez Najemcę lub możliwości 
jej odbioru przez Wynajmującego od Najemcy lub określenie innego miejsca 
zwrotu Rzeczy wraz z podaniem kosztów z tym związanych oraz osoby 
obowiązanej do ich poniesienia, 

e) wysokość opłaty za najem/sprzedaż i/lub wymaganej kaucji, 
f) cenę (wysokość czynszu najmu) w odniesieniu do czasu korzystania z Rzeczy 

(godziny, dni, tygodnie, miesiące, przedziały dat), 
g) ewentualne upusty, rabaty w zależności od okresu korzystania z Rzeczy w wyniku 

Transakcji, 
h) ewentualne kary umowne z tytułu opóźnienia w zwrocie Rzeczy, 

5) w Prezentacji nie należy zamieszczać informacji innych niż dotyczące Rzeczy 
i warunków Transakcji, 

6) w Prezentacji nie należy zamieszczać treści reklamowych, promocyjnych, 
marketingowych niedotyczących Rzeczy, której dotyczy Prezentacja, jak również 
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odesłań do innych stron internetowych (serwisów internetowych), a także adresów 
poczty elektronicznej, numerów telefonów, które mogłyby służyć do przekazywania 
treści reklamowych, promocyjnych lub marketingowych, 

7) w Prezentacji nie należy zamieszczać informacji lub jakichkolwiek innych danych, 
które miałyby charakter towarzyski i/lub erotyczny i/lub pornograficznym, jak również 
takich, które zawierałby treści o charakterze towarzyskim i/lub erotycznym i/lub 
pornograficznym, w tym w szczególności zdjęć i innych plików multimedialnych.  
 

3. Za treść i zakres Prezentacji odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Powyższe dotyczy 
w szczególności zgodności podanych danych (informacji) z faktycznymi właściwościami 
Rzeczy.  

 
4. Sporządzenie Prezentacji jest równoznaczne z:  

1) wyrażeniem zgody na udostępnienie jej do publicznej wiadomości w Serwisie,  
2) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że Prezentacja jak i ewentualna 

Transakcja, której przedmiotem będzie Rzecz nie narusza (nie będzie naruszać) praw 
osób trzecich, 

3) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że Prezentacja jak i ewentualna 
Transakcja, której przedmiotem będzie Rzecz nie narusza (nie będzie naruszać) 
obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu, 

4) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że jest uprawniony do Transakcji 
dotyczącej Rzeczy, 

5) w przypadku, gdy element Prezentacji lub Prezentacja jako całość jest utworem 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) - udzieleniem Usługodawcy licencji bez prawa 
sublicencji, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieokreślony do wykorzystania 
takiego utworu w celu świadczenia Usług poprzez powielanie, publikację 
i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie w taki 
sposób, aby każdy Użytkownik miał dostęp do niego w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym a także wykorzystanie jej wg własnego uznania Usługodawcy do celów 
promocyjnych, reklamowych i marketingowych dotyczących Serwisu. 
 

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do dokonywania zmian w Prezentacji w każdym czasie 
(lub jej usunięcia z Serwisu) z zastrzeżeniem, że dokonane przez Użytkownika zmiany nie 
wywołują skutków prawnych wobec Użytkowników, którzy przed ich dokonaniem złożyli 
Użytkownikowi ofertę Transakcji na warunkach określonych w Prezentacji.  
 

6. Usługodawca oświadcza, że nie prowadzi premoderacji ani moderacji Prezentacji, 
jednakże zastrzega sobie prawo do usunięcia Prezentacji z Serwisu w każdym czasie 
w szczególności, gdy: 

 
1) według uznania Usługodawcy treść Prezentacji narusza Regulamin lub obowiązujące 

przepisy prawa, lub 
2) powzięcia przez Usługodawcę informacji (w tym w szczególności informacji 

urzędowej), iż Użytkownik zamieszczając Prezentację naruszył, usiłował naruszyć lub 
dokonać obejścia przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub norm etycznych, jak 
również podejmował działania na szkodę osób trzecich.  
 

§ 6. Oferta Transakcji i zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami 
  
1. Użytkownik, zainteresowany wynajmem/kupnem Rzeczy, której dotyczy dana 

Prezentacja, składa Użytkownikowi Ofertę określając termin, w którym pozostaje 
związany Ofertą.  
 

2. Oferta składana jest z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie przez 
Usługodawcę.  
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3. W Ofercie Najemca określa termin na jaki chciałby objąć Rzecz w odpłatne korzystanie. 
Określenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno być na tyle 
precyzyjne, by Wynajmujący zamieszczający Prezentację miał możliwość podjęcia decyzji 
co do przyjęcia Oferty. 

 
4. W przypadku, gdy Oferta obejmuje możliwość sprzedaży Rzeczy, Kupujący 

zainteresowany jej nabyciem powinien aktywować przycisk „Kup Teraz”. W przypadku 
zaakceptowania przez Sprzedającego oferty Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do 
dokonania płatności.  

  
5. Od chwili złożenia Oferty Użytkownicy mogą kontaktować się ze sobą bezpośrednio 

z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie w celu 
uzgodnienia szczegółowych warunków Transakcji i określenia warunków umowy jaką 
zamierzają zawrzeć.  

 
6. Przyjęcie Oferty następuje z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie przez 

Usługodawcę. Przyjęcie Oferty może nastąpić w terminie związania Ofertą określonym 
w Ofercie. W przypadku przyjęcia Oferty po terminie Użytkownik, który złożył Ofertę nie 
jest zobowiązany do zawarcia Transakcji. 

 
7. Po przyjęciu Oferty Najemca (lub Kupujący) jest zobowiązany do uiszczenia niezwłocznie 

poprzez Zewnętrzny System Płatności opłaty w kwocie określonej w Ofercie.   
 

8. Umowa pomiędzy Najemcą (lub Kupującym) a Wynajmującym (lub Sprzedającym) zostaje 
zawarta z chwilą uiszczenia opłaty za najem/sprzedaż przez Najemcę (lub Kupującego), 
tj. z momentem wpływu płatności dokonanej przez Najemcę (lub Kupującego) na konto 
operatora Zewnętrznego Kanału Płatności. W przypadku, gdy z Oferty wynika iż opłaty 
uiszczane będą cyklicznie (lub w przypadku sprzedaży – na raty) umowa pomiędzy 
Najemcą (lub Kupującym) a Wynajmującym (lub Sprzedającym) zostaje zawarta z chwilą 
uiszczenia pierwszej opłaty (pierwszej raty) należnej Najemcy (lub Kupującemu) od 
Wynajmującego (lub Sprzedającego). 

 
9. W terminie do dziewięciu (9) dni od zawarcia umowy, w przypadku niezgłoszenia 

reklamacji przez strony Transakcji, operator Zewnętrznego Kanału Płatności przesyła 
Wynajmującemu (lub Sprzedającemu) otrzymaną opłatę pomniejszoną o prowizję, 
o której mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu.  

 
10. Dla potrzeb rozliczeń z Usługodawcą przyjmuje się, że momentem z którym po 

stronie Usługodawcy powstaje prawo do naliczenia Prowizji jest moment opłacenia Oferty 
przez Użytkownika. Ostateczna wysokości kwoty Prowizji ustalana jest z chwilą dojścia do 
skutku Transakcji tj. z chwilą uiszczenia opłaty w kwocie określonej w Ofercie – stosownie 
do § 6 ust. 7 Regulaminu.  

 
11. Użytkownicy będący stronami Transakcji mogą w terminie 48 godzin licząc od 

momentu zrealizowania sprzedaży lub zwrotu Rzeczy Najemcy przez Wynajmującego, 
zgłosić reklamację, jeżeli Transakcja nie została wykonana zgodnie z uprzednimi 
ustaleniami dokonanymi pomiędzy Wynajmującym (lub Sprzedającym) a Najemcą 
(Kupującym), w tym dotyczącymi właściwości Rzeczy. W przypadku zgłoszenia 
reklamacji, postanowienie z § 6 ust. 9 Regulaminu, dotyczące przesłania przez operatora 
Zewnętrznego Kanału Płatności opłaty na rzecz Wynajmującego (lub Sprzedającego) 
będzie  wstrzymane do momentu rozwiązania sporu pomiędzy Użytkownikami.  

 
12. Rozwiązanie sporu, o którym mowa w § 6 ust. 11 Regulaminu, skutkować będzie 

przesłaniem opłaty na konto Wynajmującego (lub Sprzedającego) lub dokonaniem zwrotu 
opłaty na konto Najemcy (lub Kupującego).  
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13. Usługodawca umożliwia Użytkownikom przeprowadzanie Transakcji za 
pośrednictwem Serwisu, udostępniając im tym samym powierzchnię dyskową 
Usługodawcy, przy czym treść stosunku prawnego pomiędzy 
Wynajmującym/Sprzedającym a Najemcą/Kupującym określana jest przez strony 
zainteresowane we własnym zakresie z uwzględnieniem uzgodnień jakich dokonano po 
złożeniu Oferty i jej przyjęciu na zasadach określonych w Regulaminie. 

 
§ 7. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu  

1. W celu korzystania przez Użytkownika z Serwisu niezbędne jest dysponowanie przez 
Użytkownika: 
1) urządzeniem podłączonym do sieci Internet; 
2) aktywnym kontem poczty elektronicznej; 
3) aktualną wersją przeglądarki internetowej z włączoną funkcją obsługi tzw. ciasteczek 

(plików cookies), 
4)  PC/MAC: 4GB Ram, procesor 1 GHz, wsparcie Direct X9 (PC), a w przypadku 

urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android (minimalny Android 5), z 
systemem operacyjnym iOS (minimalny iPhone 4).  
 
 

2. Zasady wprowadzania i przechowywania danych w systemie teleinformatycznym 
Usługodawcy stanowią załączniki do Regulaminu. 
  
 

 
§ 8. Sposób korzystania z Serwisu 
 
1. Użytkownik obowiązany jest do zachowania w poufności Hasła umożliwiającego 

Logowanie do Profilu, a także do dołożenia najwyższej staranności w celu 
uniemożliwienia osobom trzecim wejścia w jego posiadanie.  
 

2. W przypadku utraty przez Użytkownika Hasła lub ujawnienia go osobie trzeciej, 
Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę 
z jednoczesnym ustanowieniem nowego Hasła.  

 
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo bezpośredniego kontaktu z Użytkownikami na 

numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy 
Rejestracji w sprawach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu.  

 
4. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Serwisu do działań sprzecznych z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy działania takie mogą 
skutkować poniesieniem szkody przez Usługodawcę, Użytkowników lub osoby trzecie 
oraz naruszeniem dóbr osobistych Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich.  

 
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich stosownych działań 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, Użytkowników i Transakcji. W 
przypadkupowzięcia wiedzy o działaniach Użytkownika, o których mowa w § 8 ust. 4 
Regulaminu, Usługodawca jest w szczególności uprawniony do: 

 
1) usunięcia Prezentacji, 
2) usunięcia Oferty, 
3) ograniczenia Użytkownikowi możliwości  korzystania z określonych zasobów Serwisu, 
4) zablokowania możliwości dostępu Użytkownika do Profilu przez czas określony – do 

chwili wyjaśnienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiego działania, 
5) rozwiązania umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem i trwałego usunięcia Profilu 

Użytkownika z Serwisu. 
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6. Usługodawca archiwizuje dane lub treści Użytkownika zgromadzone w ramach Serwisu 
w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie 
z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca może 
przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia 
odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt 
uzyskania oraz treść tych wiadomości. 
 

7. Usługodawca dopuszcza w Serwisie funkcjonalność sporządzania komentarzy, przy czym 
zabronione jest zamieszczanie w komentarzach treści obraźliwych i naruszających dobra 
osobiste osób trzecich, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, naruszających 
normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz 
konfliktów między narodami, adresów stron internetowych oraz treści o charakterze 
promocyjnym i reklamowym.  

 
8. Usługodawca nie prowadzi premoderacji ani moderacji komentarzy sporządzanych przez 

Użytkowników oraz nie ingeruje w ich treść. 
 

9. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o wykorzystaniu Serwisu przez 
Użytkowników w celu zawarcia Transakcji z pominięciem Serwisu, Usługodawca 
zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 8 ust. 5 
Regulaminu oraz dochodzenia od Użytkowników odszkodowania na zasadach ogólnych 
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9. Opłaty 

1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga ponoszenia opłat w zakresie korzystania z wszystkich 
funkcjonalności, co do których Usługodawca wyraźnie nie zastrzegł obowiązku zapłaty, 
w tym w szczególności: 

a) korzystania z Profilu, 
b) sporządzania i przedstawiania Prezentacji, 
c) przeglądania Prezentacji, w tym wyszukiwania, filtrowania, podsumowywania 

i sortowania w poszczególnych kategoriach i podkategoriach, 
d) korespondencji pomiędzy Użytkownikami Serwisu,  
e) korzystania z panelu administracyjnego w ramach Profilu;  
f) przeglądania innych informacji udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie. 

 
2. Usługodawcy przysługuje prawo do jednorazowego wynagrodzenia z tytułu świadczenia 

usług w Serwisie rozumianych jako obsługa administracyjna Transakcji z wykorzystaniem 
narzędzi udostępnianych w Serwisie oraz Zewnętrznego Kanału Płatności w formie  
prowizji od zrealizowanej Transakcji.  
 

3. Prowizja od Transakcji przysługująca Usługodawcy wynosi siedem (7) procent od 
wartości Transakcji rozumianej jako wynikający z Oferty całkowity koszt jaki Najemca (lub 
Kupujący) zobowiązany jest ponieść na rzecz Wynajmującego (lub Sprzedającego).,  

 
4. Obniżenie wysokości opłaty za najem / ceny sprzedaży pomiędzy Najemcą (lub 

Kupującym) a Wynajmującym (lub Sprzedającym) w stosunku do tej, która została 
określona w Prezentacji, nie wpływa na wartość prowizji należnej Usługodawcy.   
 
Prowizję zobowiązany jest opłacić Wynajmujący (lub Sprzedający). Wynajmujący (lub 
Sprzedający) wyraża zgodę na potrącenie z wpłaconej przez Najemcę (lub Kupującego) 
opłaty (lub ceny sprzedaży) kwoty prowizji. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi 
niezależnie od dalszego przebiegu Transakcji, w tym wcześniejszego zwrotu Rzeczy 
Wynajmującemu przez Najemcę. 

 
5. Płatności pomiędzy Użytkownikami z tytułu Transakcji mogą być realizowane wyłącznie 

z wykorzystaniem Zewnętrznego Systemu Płatności w formie przelewu, płatności kartą 
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lub płatności na raty na rachunek bankowy Wynajmującego (lub Sprzedającego) podany 
w procesie Rejestracji. Przelew może zostać zrealizowany tylko wówczas, gdy 
Wynajmujący (lub Sprzedający) przeszedł pozytywną Weryfikację konta bankowego.  

 
§ 10. Odpowiedzialność Usługodawcy  

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania wykonane po Logowaniu. 

2. Użytkownik korzysta z Usług na własne ryzyko, co nie wyłącza odpowiedzialności 
Usługodawcy, w zakresie w którym z mocy obowiązujących przepisów prawa nie może 
ona podlegać ograniczeniu lub wyłączeniu. 

3. Usługodawca nie jest stroną zawieranych przez Użytkowników umów, jak również nie 
ponosi odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:  

a) za problemy techniczne dotyczące urządzeń, systemu teleinformatycznego oraz 
infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanych przez Użytkownika, 

b) za utratę przez Użytkownika danych w Profilu wskutek zaistnienia okoliczności 
o których mowa w lit. a) powyżej,  

c) za prawdziwość i kompletność danych podanych przez Użytkownika podczas 
Rejestracji lub niedopełnienie przez Użytkownika obowiązku zaktualizowania swoich 
danych w Profilu,  

d) za wszelkie skutki działań polegających na wykorzystywaniu Serwisu lub 
udostępnianych w nim funkcjonalności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,  

e) za niepożądane działania oraz związane z tym ewentualne szkody  będące wynikiem 
korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób sprzeczny 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu,  

f) za niepożądane działania osób trzecich oraz skutki nienależytego zabezpieczenia 
Hasła przez Użytkownika, w tym w szczególności udostępnienie go osobom 
nieuprawnionym,  

g) za niepożądane działania osób trzecich oraz skutki niezachowania środków 
ostrożności przy korzystaniu z Profilu, w tym w szczególności brak wylogowania się 
przez Użytkownika z Serwisu po zakończeniu korzystania przez niego z Usług, 

h) za treści zamieszczane w Prezentacjach oraz treści dokumentów sporządzanych przez 
Użytkowników na ich podstawie, w tym również za skutki wykorzystania przez 
Użytkowników wzorów dokumentów udostępnionych w Serwisie do pobrania przez 
Użytkowników, 

i) za legalność, źródło pochodzenia, przydatność, bezpieczeństwo i jakość Rzeczy,  
j) za niezawinione szkody będące skutkiem nieprawidłowej obsługi przez Użytkownika 

Zewnętrznego Kanału Płatności, w szczególności za wszelkie działania naruszające 
regulamin świadczenia usług przez dostawcę Zewnętrznego Kanału Płatności, 

k) za treść wszelkich wypowiedzi, komunikatów i informacji wzajemnie przesyłanych 
przez Użytkowników oraz innych publikowanych przez nich w Serwisie treści,  

l) za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu lub 
poszczególnych jego funkcji z przyczyn technicznych leżących po stronie 
Usługodawcy, w tym w szczególności będących skutkiem działań serwisowych 
i modernizacyjnych w ramach Serwisu. 

5. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników wynikających z ustaw 
konsumenckich. 

§ 11. Własność intelektualna 
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1. Usługodawcy przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 
ze zm.), oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w Serwisie, w zakresie 
niezbędnym do świadczenia Usług. 
 

2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usług 
korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa. 

 
3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego 

przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego. Korzystanie wykraczające poza 
dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy lub innego podmiotu 
uprawnionego, z którym Usługodawca współpracuje. 

 

§ 12. Dane osobowe 

Zasady wprowadzania i przechowywania danych (w tym danych osobowych) w systemie 
teleinformatycznym Usługodawcy określa Załącznik C do Regulaminu.  

§ 13. Reklamacje  

1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu: 
1) niewykonania Usług, lub 
2) nienależytego wykonania Usług. 

 
2. Reklamacja wymaga:  

1) formy pisemnej poprzez przesłanie na adres korespondencyjny wskazany przez 
Usługodawcę w Serwisie, albo 

2) formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: 
info@pozycz.to. 

 
3. Reklamacja powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko, adres email oraz telefon osoby składającej, 
2) przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację. 

 
4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 21 

(dwudziestu jeden) dni. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie 
prawo do przedłużenia termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 (czternaście) dni, 
o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. 
 

5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia 
reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja. 

 

§ 14. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług 

1. Użytkownikowi i Usługodawcy przysługuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy 
o świadczenie Usług. 
 

2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Użytkownik przekazuje 
Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługodawcę w ramach 
informacji udostępnianej w zakładce Kontakt Serwisu, przy czym za skuteczne i wiążące 
dla Usługodawcy uznawane będą wyłącznie oświadczenia przesłane z adresu poczty 
elektronicznej zamieszczonego przez Użytkownika w aktualnych informacjach w ramach 
Profilu.  
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3. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług nie wpływa na 
rozliczenia z Usługodawcą w zakresie obciążeń nieuregulowanych przez Użytkownika do 
chwili złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług, jak również nie 
wpływa na zobowiązania Użytkownika wobec innych Użytkowników wynikających 
z warunków Transakcji.  

 
4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca przekazuje 

Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Profilu.  
 

 
§ 15. Postanowienia końcowe 
 
1. Usługodawca, z ważnych przyczyn w szczególności o charakterze technicznym lub 

prawnym, może zmienić treść Regulaminu lub jego poszczególnych postanowień.  
 

2. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie: 
 

1)  z upływem 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie 
wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 14 (czternaście) dni; przy 
czym  w przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany 
jest złożyć Usługodawcy oświadczenie przy odpowiednim zastosowaniu postanowień 
§ 14 Regulaminu przed wejściem zmiany w życie – w przeciwnym wypadku 
Usługodawca uzna, że zmiany których dotyczyło powiadomienie zostały 
zaakceptowane przez Użytkownika; złożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku 
zgody na zmianę Regulaminu jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy 
o świadczenie Usług. Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie 
zmian Regulaminu, w stosunku do których Użytkownik zgłosił sprzeciw, 
 

2) niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym 
przez Usługodawcę, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu niemających 
wpływu na sytuację Użytkowników. 

 
3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

ZAŁĄCZNIK A 

Zabrania się bezwzględnie by przedmiotem Prezentacji były:  

1) materiały godzące w dobra osób trzecich, 
2) pornografia,  
3) rzeczy zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, 

etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, 
4) muzyka, filmy, oprogramowanie, niezależnie od sposobu wystawienia w Serwisie oraz 

nośnika na jakim zostają one udostępnione, chyba że Użytkownik jest uprawniony do ich 
wystawienia, tj. posiada odpowiednie licencje, 

5) dane osobowe (bazy danych osobowych), 
6) papiery wartościowe, w tym akcje, weksle, obligacje, tytuły uczestnictwa w zysku spółek 

lub Skarbu Państwa, 
7) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 
8) systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów 

bukmacherskich z wyłączeniem oficjalnych publikacji książkowych, którym nadano nr 
ISBN, 
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9) instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, zawierających 
informacje umożliwiające lub ułatwiające:  

 tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów naruszających przepisy prawa, w tym 
tych, których posiadanie jest przez prawo zabronione,  

 naruszenie powszechnie obowiązującego prawa, 
10) dowody tożsamości, dowody rejestracyjne, karty pojazdu przekazywane bez pojazdów, 

do których je wydano, 
11) karty lub klucze abonenckie podmiotów zajmujących się dostawą usług audiowizualnych 

o jakimkolwiek charakterze, 
12) napoje alkoholowe, 
13) substancje psychoaktywne, leki, środki odurzające, suplementy diety i inne środki 

chemiczne, bez względu na to czy obrót i ich posiadanie jest zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa, 

14) substancje chemiczne zagrażające zdrowiu, życiu lub środowisku naturalnemu, 
15) materiały wybuchowe, pirotechniczne, petardy, fajerwerki i tym podobne, 
16) broń i amunicja, których posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego 

pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od 
tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa, 

17) organy ludzkie lub zwierzęce, 
18) żywe zwierzęta,  
19) martwe zwierzęta, a także ich części lub produkty pochodne należące do gatunków 

umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny 
i flory w drodze regulacji handlu nimi, 

20) katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, 
z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej, 

21) karty Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+ oraz urządzenia będące własnością Orange Polska, 
22) prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego 

typu, 
23) rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone 

przepisami prawa, 
24) kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub 

innej korzyści na przyszły zakup Rzeczy, 
25) publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki), 
26) złoto w postaci sztabek, monet bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek 

i złomu, 
27) karty płatnicze prepaid  (tzw. karty przedpłacone), 
28) telefoniczne, zarejestrowane karty prepaid, 
29) kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane. 

 
ZAŁĄCZNIK B 

 
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez 
Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz 
o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikami treści usług, 
wprowadzanych przez Usługodawcy do systemu teleinformatycznego 

Usługodawca, stosownie do art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm. ), informuje o szczególnych 
zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą 
elektroniczną przez Usługodawcę. 

Informacja dotyczy zagrożeń, które Usługodawca identyfikuje jako potencjalne zagrożenia, 
które powinny być brane pod uwagę mimo tego, że Usługodawca stosuje systemy 
zabezpieczające infrastrukturę Usługodawcę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób 
trzecich i podejmuje działania w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa 
korzystania z Usług: 
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1) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej 
(handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną; 

2) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, 
robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez 
replikację kodu, 

3) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych 
informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych 
wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne, 

4) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym 
umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania 
osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, 

5) możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości 
elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji 
pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika, 

6) możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu 
komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne 
analizowanie danych przepływających w sieci (spyware), 

7) naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie 
i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego. 

Usługodawca, zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm. ), informuje, iż funkcja i cel 
oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez 
Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone 
zostały w Polityce Prywatności (vide Załącznik C do Regulaminu).  

 
 

ZAŁĄCZNIK C 
 

Polityka prywatności 

I. 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych 
za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.pozycz.to (zwanego dalej: 
,,Serwisem’’). 

2. Właścicielem Serwisu jest Super Henryk Napłoszek, 01-938 Warszawa, Żubrowa 17, NIP 
5260104584, REGON 008404553. (zwany dalej: ,,Usługodawcą lub „Administratorem’’) email: 
info@pozycz.to 

3.  

II. 
ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby korzystające z Serwisu 
(zwanych dalej „Użytkownikami”) jest Usługodawca. 

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 



Strona 14 z 15 
 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) – 
zgodnie z RODO. 

3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych. 

4. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób 
dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże w 
przypadku użytkowników chcących korzystać z dostępnych funkcji Serwisu na zasadach 
określonych w Regulaminie Serwisu podanie danych osobowych  jest warunkiem koniecznym 
do skutecznego korzystania z Serwisu.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w 
dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub 
opiekę. 

7. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w 
rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:  
1. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO; 
2. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO; 
3. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO; 
4. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO; 
5. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO 

9. W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem lub 
adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach wstępnych Polityki Prywatności.  

10. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza 
RODO. 

III. 
FORMULARZ REJESTRACYJNY SERWISU 

1. Skorzystanie z usług Serwisu wymaga podania przez Użytkownika następujących danych 
osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz innych danych wymaganych przez Serwis.  

2. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne jednakże niezbędne do 
korzystania z funkcji Serwisu. 

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu 
zapewnienia korzystania przez Użytkownika z dostępnych w Serwisie funkcji.  

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zawartej przez nich z 
Usługodawcą umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie 
uzasadnionego  interesu, polegającego na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony ewentualnych roszczeń przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub 
do czasu wycofania zgody przez Użytkownika. 

IV. 
PLIKI COOKIES 

1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: 
„Cookies”). 

2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu 
końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu. 
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3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub 
zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ 
systemu operacyjnego. 

4. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki 
te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą 
drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego 
niewłaściwego oprogramowania. 

5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:  
1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez 

system teleinformatyczny Serwisu; 
2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez 

systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub 
usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi”); 

3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez 
Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu 
sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika; 

4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez 
Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane 
automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia 
Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies 
po zakończeniu sesji Urządzenia. 

6. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać 
pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:  

1. Google Analytics, 
2. Facebook, 
3. LinkedIn, 

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących 
z Serwisów zewnętrznych. 

8. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:  
1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać 

w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika 
dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w 
ramach Serwisu; 

2. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki 
Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, 
takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki 
zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu. 

9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim 
Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za 
pomocą ustawień przeglądarki internetowej. 

10. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 
na stronie internetowej Serwisu. 

11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w 
przeglądarce internetowej, której używa. 

V. 
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. 
2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie. 

 

 


