POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
PRAWNYREGULAMIN.PL
Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności naszego Serwisu Internetowego.

§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Dane dotyczące Usługobiorców przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa.
Uzyskane przez Usługodawcę dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na podstawie udzielonej
przez Usługobiorcy zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych
według przepisów, w szczególności Rozporządzenia, w szczególności 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 przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -zwane dalej
„RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
2. Administratorem danych osobowych jest Nina Binder PrawnyRegulamin.pl, wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP 6342597671, nr REGON 386860574, Wróbli 28/1, 40-534 Katowice; adres poczty elektronicznej:
biuro@prawnyregulamin.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą
§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych
1. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób,
których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w
sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres
nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.
2. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów
przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
3. Usługodawca dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych,
technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Usługodawca zapewnia
aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami,
nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu
informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
4. Usługodawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać
następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub
rozwiązania umowy:
1. nazwisko i imiona Usługobiorcy;
2. stały adres zamieszkania;
3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5. adresy poczty elektronicznej Usługobiorcy;
6. numer telefonu;
7. NIP Usługobiorcy

5. Każdemu Usługobiorcy, który w jakikolwiek sposób udostępnił Usługodawcy swoje dane
Usługodawca zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania,
prostowania, usuwania;
4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony
swoich praw.
6. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia
Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie
Usługodawcy.
7. W związku z działalnością Serwisu Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu
wykonania umowy z Usługobiorcą. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane:
1. firmie hostingowej,
2. dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
3. dostawcy usług internetowych,
4. dostawcy platformy płatności elektronicznych,
5. dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
6. podmiotom świadczącym obsługę księgową,

7. dostawcy usług marketingowych lub reklamowych.
§ 3. Informacja administratora danych osobowych
1. Serwis internetowy przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w następujących celach:
a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
b) przekazania danych osobowych Usługobiorcy do Banku w związku z: świadczeniem przez Bank na
rzecz Serwisu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Serwisu internetowego
przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).
d) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem internetowym, w
szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich
reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
e) Poza celami wskazanymi w ust. 1 (cel pierwszorzędny), Serwis internetowy może przetwarzać dane
osobowe Usługobiorcy w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel
pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Serwis
internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie
danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: prowadzenie nadzoru nad stroną w
celach marketingowych i innych.

f) Przetwarzanie Usługobiorców danych osobowych w celach określonych w ust. 3 następować będzie
w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Serwisu internetowy.
g) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan
prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
h)W przypadku, gdy podanie przez Usługobiorcę danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy
ze Serwisem internetowym, podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia
tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Serwisem internetowym.
i) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem
płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Serwisu internetowego przez Internet
przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i
przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Serwisu internetowego.
W przypadku przekazania przez Usługobiorcę danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez
Bank należytego wykonania umów zawartych ze Serwisem internetowym, w szczególności
zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie
tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem
internetowym a Bankiem.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

