REGULAMIN
~ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, POLITYKA PRYWATNOŚCI I
POLITYKA COOKIES~

§ 1. PREAMBUŁA

TOKENY SĄ SPRZEDAWANE PRZEZ
SPÓŁKĘ eBUY Partners OÜ

1.1.Cel
EBuy to platforma internetowa, której celem jest umożliwienie Użytkownikom
nabycia Tokenów w modelu ICO, a także udział w Programie partnerskim, na
zasadach określonych w Regulaminie i informacjami udostępnionymi na stronie,
Planem Marketingowym oraz Whitepaper.
1.2.EBuy
Administratorem oraz Usługodawcą Platformy jest: eBUY Partners OÜ, wpisana
do rejestru pod numerem 3525544, w związku z czym Użytkownik przyjmuje do
wiadomości, że wszelkie oświadczenia należy kierować wyłącznie do tego
podmiotu. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem: Harju maakond,
Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 41a-304, 10119 -. Na potrzeby
niniejszego Regulaminu Platformę, Administratora oraz Usługodawcę określa się
nazwą EBuy.
1.3. ICO
Jest to metoda pozyskiwania kapitału w celu sfinansowania przedsięwzięcia. W
przypadku EBuy ma to na celu stworzenie platformy internetowej
udostępniającej możliwość tworzenia aukcji odwrotnych.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Zakres świadczonych Usług
Przez Platformę Użytkownik może dokonać rejestracji i tym samym otrzymać
dostęp do Konta Użytkownika, na którym będzie miał możliwość dokonania
zakupu Tokenów. Osoby, które nabędą tokeny otrzymają eBuyCoin (EBC),
który będzie cyfrowym środkiem płatniczym. Informacje odnośnie aukcji
odwrotnych, EBC oraz wykorzystanego docelowo stablecoina o nazwie Dukat
(DKT) zawarte są w Whitepaper, w związku z czym przed dokonaniem
rejestracji Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z nim.
2.2. Definicje
Hasło – unikalny ciąg znaków stworzony przez Użytkownika, zapewniający mu
dostęp do Konta;
Konto Użytkownika– przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w
ramach Platformy, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz
umożliwiającykorzystanie z usług;
Login–nazwa Użytkownika, służący jego identyfikacji wraz z Hasłem
koniecznym do dokonania autoryzacji, w trakcie uzyskiwania dostępu do
Platformy;
Plan marketingowy – dokument określający warunki korzystania z Programu
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partnerskiego.Plan marketingowy, wraz ze wszelkimi zawartymi w nim
treściami, jest integralną częścią niniejszej Umowy;
Platforma- strona internetowa znajdująca się pod adresem domenowym
https://ebuypartner.com/;
Rejestracja –czynność dokonywana w ramach Platformy, polegająca na
założeniu Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu loginu i hasła oraz innych pól
rejestracyjnych;
System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci Urządzenia
końcowego;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, której akty odrębne przyznaje zdolność prawną,
prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, bądź posiadająca w inny
sposób odpowiednie uprawnienie regulowane przepisami krajowymi, do
uczestnictwa w Platformie, jeśli takowe jest konieczne w miejscu jego
zamieszkania lub pobytu;
2.3. Inwestycja
Działalność EBuy nie odwołuje się do inwestycji jako funduszy inwestycyjnych.
Sformułowanie „inwestycje” w zakresie działalności Usługodawcy należy
definiować wyłącznie jako dokonanie zakupu Tokenów. Działalność
Usługodawcy nie może być postrzegana jako doradztwo lub rekomendacja
inwestycyjna ze strony Usługodawcy.

§ 3. REJESTRACJA I UMOWA
3.1. Użytkownik
Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki
organizacyjne, którym akty odrębneprzyznaje zdolność prawną. Pełnoletniość
określa prawo danego kraju z którego pochodzi Użytkownik, przy czym
minimalnym wiekiem określa się 18 lat. Rejestracja na Platformie jest
bezpłatna.W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagana jest
udokumentowana zgoda przedstawiciela ustawowego.
3.2.Umowa
Dokonując rejestracji w Platformie Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną i potwierdza, że zaznajomił się udostępnionym
Regulaminem, a także w szczególności:
1) Zakresem świadczonych Usług;
2) Planem Marketingowym;
3) Whitepaper;
4) Brakiem konieczności zapraszania nowych członków do Platformy;
5) Istnieniem ryzyka opisanego w Regulaminie.
3.3. Pola rejestracyjne
Rejestracja odbywa się wyłącznie online zgodnie z koniecznością podania
wymaganych informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym.
3.4. Procedura rejestracji
Użytkownik po wypełnieniu pól rejestracyjnych potwierdza znajomość
Regulaminu
oraz
pozostałych
informacji
przez
zaznaczenie
checkboxów.Użytkownik następnie otrzymuje maila z informacją o dokonanej
czynności.
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3.5. Zakończenie rejestracji
Użytkownik po zakończonej rejestracji, otrzymuje dostęp do konta w którym
może dodać dodatkowe informacje o sobie, potrzebne zwłaszcza do weryfikacji
jego osoby.
3.6. Weryfikacja Konta
Usługodawca w ramach działania Użytkownika w Platformie dokonuje jego
weryfikacji, z uwagi m.in. na przepisy międzynarodowe dotyczące
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Poziomy
weryfikacji oraz potrzebne do tego dokumenty są określone na platformie.
Podstawowym dokumentem do weryfikacji jest skan dokumentu tożsamości.
Zgodnie z wymogami prawa Usługodawca dokonuje powtórnej weryfikacji
Użytkowników cyklicznie, według wewnętrznej procedury bezpieczeństwa.
Dodatkowa weryfikacja może polegać na konieczności przesłania skanów innych
dokumentów niż w podstawowej weryfikacji, zwłaszcza potwierdzenia źródła
pochodzenia środków lub wykonania zdjęcia z trzymanym dokumentem z
podstawowej weryfikacji, kartką papieru z odręcznie napisanym tekstem bądź
zdjęcie Użytkownika ze wskazaną przez Usługodawcę lokalizacją znajdującą się
w pobliżu adresu wskazanego na potwierdzeniu adresu lub kontakt wideo z
Użytkownikiem.
3.7. Czas trwania Umowy
Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć
Umowę poprzez skierowanie wiadomości e-mailowej na adres Usługodawcy.
Usługodawca może zachować dane niezbędne do identyfikacji Użytkownika,
jego rozliczenia, na wypadek wystąpienia roszczeń bądź zapytań uprawnionych
organów,. Umowa wygasa najpóźniej z chwilą śmierci Użytkownika, przy czym
prawa do konta mogą być dziedziczone po przeprowadzeniu postępowania
spadkowego. Warunkiem wstąpienia w prawa Użytkownika jest uzyskanie
potwierdzenia od Usługodawcy na podstawie przedłożonych mu wymaganych w
tym celu dokumentów.
3.8. Wypowiedzenie Umowy
Usługodawcazastrzega sobie prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu
Umowy w trybie natychmiastowym, w szczególnościwobec naruszenia istotnych
postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, za które uznaje się
zwłaszcza:
1) Rozpowszechnianie
przez
Użytkownika
informacji
niekorzystnie
wpływających na działalność Usługodawcy lub niezgodnych z Regulaminem
oraz polityką firmy, w tym w szczególności przez tzw. hejt;
2) Użytkownik informował, że do osiągnięcia zysku wystarcza zapraszanie
kolejnych osób;
3) Użytkownik pomijał w prezentacjach o Usługodawcy informacji o
istniejącym ryzyku;
4) Użytkownik wprowadzał w inny sposób potencjalnych Użytkowników w
błąd co do celów działalności Usługodawcy.
5) Gdy Użytkownik został prawomocnie skazany bądź otwarte zostało wobec
niego postępowanie upadłościowe lub układowe;

§ 4. NAYBICETOKENÓW I KORZYSTANIE Z USŁUG
4.1. Tokeny
W ramach dokonywanych płatności na Platformie, Użytkownik nabywa Tokeny
określane jako eBuyCoin (EBC), za który będzie można zakupić lub sprzedać
Dukaty potrzebne do odkrywania aukcji.Dukat (DKT) z racji bycia stablecoinem
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będzie wyłącznie dostępny na platformie aukcyjnej eBUY Partners. Token ten
służyć będzie jako narzędzie do sprawdzania ceny aukcji oraz do rozliczania się z
wystawiającymi przedmioty. Dukat będzie zawsze wymienny w stosunku 1
Dukat do 1 USD i takiej wymiany będzie można dokonać na platformie eBUY
Partners w zakładce kantor.
4.2. Wykorzystanie Usług zgodnie z przeznaczeniem
Każdy Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Platformy zgodnie z jej
przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i
obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest
zobowiązany chronić swoje hasła osobiste i loginy przed dostępem osób trzecich.
4.3. Dostęp do Konta Użytkownika
Wszelkie skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie
hasła dostępu do Konta Użytkownika nie rodzą odpowiedzialności po stronie
Usługodawcy. W szczególności dotyczy to przypadku, gdy Konto Użytkownika
jest zakładane przez inną osobę/Użytkownika, co jest niedopuszczalne przez
Usługodawcę. Zakładanie Konta Użytkownika na Platformie dla innej osoby
stanowi szczególnie rażące naruszenie Regulaminu, z uwagi na wolę
Usługodawcy do rzetelnego poinformowania każdej osoby o warunkach
przystąpienia do Platformy.
4.4. Prawa do KontaUżytkownika i zakaz posiadania multikont
Zabrania się Użytkownikowi współdzielenia Konta Użytkownika z innymi
osobami, przenoszenia praw do Konta Użytkownika , a także wszelkich innych
form udostępniania części lub całości konta. Użytkownik może posiadać
wyłącznie jedno Konto Użytkownika na Platformie (zakaz multikont).
4.5. Wykorzystywanie znaku Usługodawcy
Użytkownikowi przysługuje prawo używania oznaczenia firmy (nazwa), logo
(znaku firmowego) oraz materiałów promocyjnychdla celów funkcjonowania w
Programie partnerskim.
4.6. Odstąpienie od umowy
W przypadku gdy Użytkownik jest Konsumentem, Usługodawca informuje, a
Użytkownik akceptuje, że prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone z
uwagi na:
1) Dostarczenia treści cyfrowych;
2) Rozliczenia dokonanych zakupów w ramach Programu partnerskiego i
wypłaconych w związku z tym prowizji wedle Planu marketingowego;
3) Dokonywanie płatności w walutach wirtualnych, które są powiązane z
rynkiem finansowym, nad którym Usługodawca nie ma kontroli, co
skutkuje zmiennością ich (walut wirtualnych) ceny.

4.7. Kwestia ryzyka
Użytkownik akceptuje, że wobec zakupu Tokenow może nie uzyskać
jakiegokolwiek zysku, ponieważ zależy on od przyjęcia docelowej platformy
aukcji odwróconych na rynku oraz jego osobistych działań w Programie
partnerskim. Pozostałe ryzyka są opisane w Whitepaper.

§ 5. PROGRAM PARTNERSKI
ZASADY I WYSOKOŚĆ PROWIZJI
OPISANE SĄ DOKŁADNIEJ W
PLANIE MARKETINGOWYM

5.1. Funkcja dodatkowa
Podstawowym celem Platformy jest umożliwienie Użytkownikomnabycie
Tokenów, przy czym opracowany Program partnerskijest dodatkową
funkcjonalnością, która sprawia że Użytkownicy mogą uzyskiwać prowizje w
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sposób opisany w Planie marketingowym oraz Regulaminie

DO TWOJEJ STRUKTURY MOGĄ
ZOSTAĆ PRZYDZIELONE OSOBY W
SPOSÓB AUTOMATYCZNY, WOBEC
REJESTRACJI BEZPOŚREDNIO ZE
STRONY

PRZED ZMIANĄ OSOBY, KTÓRA
JEST NAD TOBĄ W STRUKTURZE,
MUSISZ USUNĄĆ SWOJE KONTO

MOŻESZ PROMOWAĆ INNE
PROJEKTY

5.2. Struktura dystrybucyjna
Użytkownicy mogą pozyskiwać inne osoby do swojej struktury w celu
dystrybucji Tokenów oferowanych przez Usługodawcę. Użytkownicy otrzymują
prowizje za sprzedane Tokeny pozyskanym przez nich Użytkowników.
5.3. Pozyskiwanie innych Użytkowników
Usługodawca oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że
pozyskiwanie nowychUżytkowników w ramach Programu partnerskiego nie jest
konieczne w Platformie. Wszelkie ewentualne informacje o sposobach
osiąganego zarobku uwzględniające korzyści z zapraszania nowych osób nie
mogą być interpretowane jako forma konieczna do funkcjonowania w Platformie.
5.4. Rotator
W przypadku, gdy osoba rejestruje się bezpośrednio przez Stronę, bez kodu
referencyjnego, system (rotator) działający w ramach Platformy w sposób losowy
przydziela go do struktur jednego z Użytkowników (zasada pierwszego wolnego
miejsca). Raz dokonany przydział nie może być zmieniony w sposób manualny.
5.5. Zasada rzetelności
Użytkownik funkcjonujący w ramach Programu partnerskiego Platformy
przyjmuje do wiadomości i zobowiązany jest:
1) Informować o Tokenach oferowanych w Platformie oraz realizowanych
Projektach w sposób należyty, uwzględniając w szczególności specyfikę
rynku walut wirtualnych;
2) Informować o braku gwarancji zysku oraz istniejącym ryzyku;
3) Informować o braku konieczności zapraszania nowych osób;
4) W stosunkach z innymi ludźmi, kierować się zasadami uczciwości i
należytego traktowania;
5) Nie stosować wprowadzających w błąd, kłamliwych, nieuczciwych praktyk
lub sprzedaży.
5.6. Zasada konkurencji
Użytkownicy mogą między sobą wzajemnie rywalizować poprzez
przechwytywanie Użytkowników uczestniczących w Programie partnerskim oraz
tych, którzy mogą lub mają zamiar zarejestrować się. Zastrzega się jednocześnie,
że w przypadku gdy Użytkownik chce zmienić osobę, która ją zaprosiła, tj.
założyć nowe Konto Użytkownika, to dotychczasowe Konto Użytkownika musi
zostać zamknięte. W tym celu Użytkownik musi najpierw skierować do
Usługodawcy wniosek o zamknięcie Konta Użytkownika. W razie naruszenia
tego zobowiązania Usługodawca może zastosować Sankcje. Zastrzega się przy
tym, że struktury zbudowane w ramach zamykanego Konta Użytkownika nie
mogą być wówczas przepisane przez Usługodawcę na nowe Konto Użytkownika.
Usługodawca nie ingeruje w żaden sposób w struktury. Jakiejkolwiek przejścia w
ramach struktur mogą być dokonywane wyłącznie w ramach indywidualnej
decyzji Użytkownika.
5.7. Inne projekty
Użytkownicy mają prawo do uczestniczenia w oferowanych przez innych
usługodawców programach partnerskich.

§ 6. PŁATNOŚCI
6.1. Jednostka rozliczeniowa i wypłaty
Jednostką rozliczeniowa w Platformie jest dolar amerykański. Wypłaty są
realizowane w walutach wirtualnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do
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przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji przy zleceniu wypłaty.
6.2. Opłata i czas realizacji
Za każdą zleconą wypłatę pobierana jest opłata o wartości USD 5,00. Czas
realizacji wypłaty wynosi do kilku dni roboczych.
6.3. Minimalna wysokość wypłaty
Minimalna wysokość wypłaty to USD 100,00. Wszystkie wypłaty poniżej tej
kwoty będą przechowywane na Koncie Użytkownika i wypłacane mu po
przekroczeniu ustalonego progu, wedle otrzymanej dyspozycji.

§ 7. SANKCJE I REKLAMACJE
7.1. Sankcje
Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu mogą, stosownie do skali
naruszenia, skutkować:
1) Ostrzeżeniem;
2) Czasowym zawieszeniem możliwości uzyskiwania prowizji w ramach
Programu partnerskiego;
3) Czasowym zawieszeniem możliwości oddawania głosów w ramach
mechanizmu Podejmowania decyzji;
4) Czasowym zawieszeniem Konta Użytkownika, tj. uniemożliwieniem dostępu
do Konta Użytkownika;
5) Usunięciem Konta Użytkownika, tj. wypowiedzeniem Umowy;
6) Usunięciem Konta Użytkownika wraz z umorzeniem zgromadzonych
środków, tj. wypowiedzenie Umowy wraz z nałożeniem kary umownej, w
przypadku szczególnie rażącego działania na szkodę Usługodawcy.
7.2. Forma i treść zgłoszenia
Użytkownicy i podmioty trzecie mogą zgłaszać naruszenia, reklamacje i
odwołania od decyzji na adres mailowy Usługodawcy lub przez Support.
Zgłoszenie musi zawierać:
1) oznaczenie osoby lub podmiotu zgłaszającego;
2) wskazanie czy jest on Użytkownikiem Platformy, a w przypadku
twierdzącym wraz z podaniem swojego loginu;
3) precyzyjny opis zgłoszenia.
7.3. Udzielenie odpowiedzi
Usługodawcaudziela informacji o rozpoznaniu zgłoszenia drogą elektroniczną w
terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od dnia jego otrzymania.
Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przesłana do zgłaszającego na adres podany
przez niego w zgłoszeniu. Usługodawcazastrzega sobie prawo do wydłużenia
powyższego terminu maksymalnie o kolejne 30 (słownie: trzydzieści) dni
robocze w przypadku, gdy rozpoznanie zgłoszenia wymaga dodatkowych
informacji lub napotka przeszkody niezależne od Usługodawcy, w szczególności
takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej. Usługodawcaponadto zastrzega,
że rozpatrzenie zgłoszenia może wymagać uzyskania od zgłaszającego
dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania przez niego każdorazowo odpowiednio
wydłuża okres rozpoznania zgłoszenia. W przypadku całkowicie
bezpodstawnego dokonania zgłoszenia lub dwukrotnego i więcej niesłusznego
zgłoszenia, zgłaszający może zostać obciążony karą o wartości USD 25,00.
7.4. Forma odpowiedzi
Przesłanie przez zgłaszającegozgłoszenia w formie elektronicznej jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi
w formie elektronicznej.
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§ 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI
8.1. Przetwarzanie danych
Z chwilą zarejestrowania Konta Użytkownika w Platformie, Użytkownik wyraża
zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorzeUsługodawcy oraz
na ich przetwarzanie dla celów realizacji Usług. Użytkownik ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca
jest Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika.
Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na zasady
zbierania, przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z
korzystaniem z Platformy.
8.2. Poszanowanie prywatności
Usługodawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez
niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem
prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o
bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia,
iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia
zbiorów danych osobowych.
8.3. Stosowane środki
Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza
dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
8.4. Zakres i cel przetwarzania
Usługodawcaprzetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
1) nawiązania, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między
Usługodawcą a Użytkownikiem;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
3) marketingu i promocji Usług, a także przesyłania informacji handlowych;
4) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingowych.
8.5. Profilowanie danych
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje profilowanie Użytkowników pod
kątem ich zachowania, zainteresowań, wiarygodności płatniczej oraz preferencji
zakupowych. Na podstawie profilowania dochodzi do przekazywania
Użytkownikom treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować.
8.6. Udostępnianie informacji
W celu realizacji Umowy Administrator może udostępniać zebrane dane
osobowe do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy
kurierskie, operatorów systemów płatności on-line, podmioty świadczące na
rzecz Usługodawcy usługi operacyjne, prawne, księgowe oraz IT, a także
podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Usługodawcą. W takich
przypadkach ilość przekazywanych informacji ograniczona jest do wymaganego
minimum.
8.7. Zakres danych
Usługodawcaprzetwarza lub może przetwarzać dane osobowe Użytkowników,
stosownie do udostępnionego formularza rejestracyjnego oraz danych możliwych
do wypełnienia na Koncie Użytkownika, w tym zwłaszcza danych
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PRZEGLĄDANIE PLATFORMY NIE
WYMAGA PODAWANIA DANYCH
OSOBOWYCH, CHYBA ŻE DOSTĘP
DO NICH JEST WARUNKOWANY
DOKONANIEM REJESTRACJI

identyfikacyjnych i kontaktowych. Zakres danych podany jest również w
regulaminie w części dotyczącej Rejestracji i Umowy.
8.8. Przeglądanie Platformy
Przeglądanie zawartości Platformy nie wymaga podawania przez Użytkownika
danych osobowych, chyba że dostęp do nich jest warunkowany dokonaniem
rejestracji. Brak rejestracji Konta Użytkownika powoduje ograniczenie
możliwości korzystania z Usług, w tym w szczególności uniemożliwia
przetestowanie dostępności Usług z poziomu Konta Użytkownika. Rejestracja
Konta jest darmowa i nie powoduje żadnego obowiązku dokonania nabycia w
Platformie.
8.9. Zasady przetwarzania danych
Usługodawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
1) utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji,
które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
2) zgłasza zbiory danych osobowych lub powołuje osoby, które będą
wykonywały w tym względzie wymagane obowiązki;
3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych przez cały okres
ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed
dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
4) przekazuje dane osobowe uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa;
5) zachowuje poufność danych osobowych.
Przetwarzane przez Usługodawcę dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz
w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba
że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia
zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
8.10. Analizy ruchu
Usługodawca oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do
analizy ruchu w Platformie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
Usługodawcamoże w szczególności gromadzić dane o aktywności Użytkownika i
jego zachowania, takie jak odwiedzenie Platformy i skorzystanie z Usługi. Dane
Usługodawca wykorzystuje w celach związanych z badaniem rynku i ruchu
internetowego w Platformie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny
zainteresowania treściami zamieszczanymi, w tym Usługami, a także celem
ulepszania Platformy oraz realizacji obowiązków dotyczących przeciwdziałania
praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. W przypadku korzystania przez
Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Usługodawcamoże
pozyskać w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego,
operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą
przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach
statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Platformy.
8.11. Zakończenie korzystania z Usług
Po zakończeniu Umowy przez Użytkownika, Usługodawcanie będzie
przetwarzać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych,
dotyczących:
1) rozliczenia;
2) celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji Użytkowników z
przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości
świadczonych Usług;
3) wyjaśnienia okoliczności sprzecznego z Regulaminem lub prawem
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korzystania z Platformy lub oferowanych w ramach Platformy Usług;
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie Umowy lub odrębnych
przepisów.
8.12. Prawa Użytkownika
Usługodawca zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych
osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień
wynikających z ustawy z właściwych przepisów prawa, w szczególności prawo
odnośnie danych do dostępu, sprostowania, zaktualizowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
wyrażonej zgody, wniesienia skargi do organu nadzoru. Zgłoszenia dotyczące
Polityki prywatności i tym samym danych osobowych są rozpatrywane wedle
procedury reklamacyjnej opisanej w Regulaminie.

§ 9. POLITYKA COOKIES

USŁUGODAWCA NA BIEŻĄCO
ANALIZUJE PLIKI COOKIES, CELEM
OKREŚLENIA, KTÓRE USŁUGI MAJĄ
NAJWIĘKSZE ZAINTERESOWANIE
UŻYTKOWNIKÓW

9.1. Rodzaje plików Cookies
Usługodawcamoże wykorzystywać w Platformie następujące rodzaje plików
cookies:
1) tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu
przeglądarki internetowej;
2) stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik samodzielnie je
usunie;
3) statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Platformie; funkcjonalne,
umożliwiające personalizację witryny w stosunku do Użytkownika;
4) reklamowe,
umożliwiające
dostarczenie
Użytkownikowi
treści
dostosowanych do jego osobistych preferencji;
5) niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa
w ramach funkcjonowania Platformie oraz zasad uwierzytelniania.
9.2. Cele wykorzystania
Usługodawcawykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
1) optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych Usług;
2) poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Platformie;
3) personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do
odwiedzających Platformę;
4) utrzymania, po zalogowaniu, sesji Użytkownika w Platformie, dzięki czemu
nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
5) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Platformy;
6) zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie
danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
9.3. Analiza
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości pliki cookies są analizowane, w celu
określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron
internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura strony nie
zawiera błędów.
9.4. Współpraca z podmiotami
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być
takżewykorzystywaneprzez inne podmioty, które wpływają na jakość
oferowanych Usług. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić
ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i
uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany
ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za
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pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu
Użytkownika.
9.5. Prawa Użytkownika
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie lub
zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez
Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Platformie, jednakże
może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu,
za które Usługodawcanie ponosi odpowiedzialności. Zalecanejeststosowanie
oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

§ 10. INFORMACJE DODATKOWE O USŁUGACH
10.1. Działanie systemu
Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się
posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w
każdej chwili korzystanie z Usług.
10.2. Techniki kryptograficzne
Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się
posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści
przekazu składającego się na usługi elektroniczne, w szczególności przy
wykorzystaniu technik kryptograficznych.
10.3. Podmiot właściwy
Usługodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej
oraz dochowuje należytej staranności celem zapewnienia Użytkownika o
podmiocie właściwym, który oferuje produkt lub Usługę dostępną w Platformie.
10.4. Ryzyko techniczne
Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się
z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemu
informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia
elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w
szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.
10.5. Funkcja i cel oprogramowania
Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących
składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies) zawarta
została w Polityce prywatności Platformy.
10.6. Minimalne wymogi techniczne
Celem skorzystania z usługi elektronicznychświadczonych w ramach Platformy,
Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do
współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy: posiadanie
urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią
Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np.
Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych,
lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i
wyższych, lub Safari 5 lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies,
obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript i posiadanie aktywnego
konta poczty elektronicznej, tj. adresu e-mail.
10.7. Diagnozowanie problemów
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Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta
Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług,
a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę
techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia
prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Platformy.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

NAJPIERW ZŁÓŻ REKLAMACJĘ I
SPRÓBUJ WYJAŚNIĆ PROBLEM Z
SUPPORTEM

11.1. Zmiana regulaminu
Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu.
Usługodawca będzie informować o zmianach Regulaminu w widocznym miejscu
na Stronie bądź poprzez wiadomość elektroniczną do Użytkowników lub
bezpośrednio w ramach komunikatu dostępnego na Koncie Użytkownika, tj. w
panelu Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu
ma prawo do zamknięcia Konta. Użytkownika
11.2. Uzupełnienie i informacje
Brak podstaw prawnych lub niekompletność którejś z klauzul zawartych w
Regulaminie nie oznacza, że cały Regulamin traci moc prawną. Postanowienia te
zmienia się na takie, które najbardziej oddają jej sens i cel zapisów
dotychczasowych.
11.3. Uzupełnienie i informacje
Użytkownik jest obowiązany do ustalenia w jaki sposób i według jakiego prawa
nastąpi opodatkowanie otrzymanych przychodów z Platformy oraz do ich zapłaty
do
właściwych
organów
skarbowych.
Usługodawca
nie
ponosi
odpowiedzialności za ustalenie czy i w jaki sposób zyskisą opodatkowane.
11.4. Spory (klauzula wyboru prawa i Sądu)
Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a
Użytkownikiem podlegają przepisom prawa wedle decyzji Usługodawcy lub
prawa właściwego kraju w którym siedzibę ma Usługodawca, chyba że jest to
niedopuszczalne na gruncie prawa lokalnego z uwagi na to, że Użytkownik ma
status konsumenta. Przed wniesieniem pozwu Użytkownik zwróci się do
Usługodawcy celem uzyskania informacji wedle jakiego prawa i sądu spór ma
zostać rozstrzygnięty. Usługodawca udzieli informacji w ciągu 30 (słownie:
trzydzieści) dni roboczych od dnia otrzymania informacji.
11.5. Przekształcenia i cesje
Użytkownicy wyrażają zgodę na przekształcenia, zmiany prawne oraz
przenoszenie praw z Usługodawcy na inny podmiot. W szczególności
Użytkownicy akceptują, że siedziba Usługodawcy może zostać przeniesiona do
innego kraju, w tym poprzez powstanie zupełnie nowej Spółki. Przeniesienia
praw ze strony Użytkownika są zabronione, chyba że Użytkownik wyrazi na to
pisemną lub mailową zgodę.
11.6. Zawieszenie i zakończenie świadczenia usług
Usługodawcama prawo do czasowego lub stałego zaprzestania bądź ograniczenia
świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W
szczególności Usługodawcajest uprawniony do przeprowadzenia prac
konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności
systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z
przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.
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