Regulamin Produktu „Ogłoszenia Handlowe”
§ 1. Definicje.
1. Administrator – oznacza Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Kruczej 50, 00-025 Warszawa, numer NIP 526-030-01-67, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000109815.
2. Formularz edycji - oznacza formularz umożliwiający edycję treści Ogłoszenia lub usunięcie
Ogłoszenia zamieszczonego na Platformie.
3. Formularz ogłoszenia – oznacza formularz umożliwiający zamieszczenie Ogłoszenia.
4. Formularz zgłoszenia - oznacza formularz umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości w Ogłoszeniu
zamieszczonym na Platformie lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy.
5. Ogłoszenie – oznacza zamieszczoną na Platformie informację dotyczącą sprzedaży lub zakupu
produktów, towarów lub usług, sporządzoną przez Ogłoszeniodawcę z wykorzystaniem Formularza
ogłoszenia dostępnego na dedykowanej stronie internetowej.
6. Ogłoszeniodawca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
i prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą działalność gospodarczą, która
posiada konto na portalu klienta PAIH Biznes Mikser oraz publikuje Ogłoszenie na Platformie.
7. PAIH – oznacza o Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50,
00-025 Warszawa, numer NIP 526-030-01-67, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000109815.
8. Platforma – oznacza platformę Ogłoszeń Handlowych, stanowiącą część portalu klienta PAIH Biznes
Mikser, umożliwiającą publikację Ogłoszeń dotyczących produktów, towarów lub usług
oferowanych przez przedsiębiorców innym przedsiębiorcom.
9. Regulamin – oznacza Regulamin Produktu Ogłoszenia Handlowe.
10. RODO – oznacza Rozporządzenie 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
(Dz.U.UE.L.2016.119.1).
11. Użytkownik Platformy – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
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osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną prowadzącą działalność gospodarczą i korzystającą z Platformy.
§ 2. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy o nazwie „Ogłoszenia Handlowe”
przez Użytkowników za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
2. Korzystanie z zasobów i funkcjonalności Platformy odbywa się na zasadach określonych
w Regulaminie.
3. PAIH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje
Ogłoszeniodawców poprzez informację wysłaną na adres e-mail podany przez Ogłoszeniodawcę
w Formularzu ogłoszenia oraz poprzez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie internetowej
Platformy. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 15 dni od dnia publikacji zmian Regulaminu
na stronie internetowej Platformy. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do każdorazowej akceptacji
zmienionych postanowień Regulaminu, o czym zostanie poinformowany w wiadomości mailowej.
Zaakceptowanie Regulaminu po wprowadzeniu zmian i modyfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na ww. zmiany i modyfikacje. Brak akceptacji przez Ogłoszeniodawcę zmienionych
postanowień Regulaminu oznacza rezygnację Ogłoszeniodawcy z korzystania z Platformy.
4. Zamieszczając Ogłoszenie na Platformie, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do zapoznania się
z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień, w tym zapoznania się z treścią obowiązku
informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez PAIH, stanowiącego Załącznik
nr 1 do Regulaminu. Akceptacja Regulaminu przez Ogłoszeniodawcę oznacza zobowiązanie
Ogłoszeniodawcy do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
5. Działania Ogłoszeniodawcy narażające dobre imię PAIH, a także nakierowane na wyrządzenie szkody,
wyrządzające szkodę PAIH, działania zmierzające do utrudnienia korzystania lub uniemożliwienia
funkcjonowania Platformy, zamieszczanie informacji naruszających przepisy prawa powszechnie
obowiązującego stanowią podstawę do usunięcia Ogłoszenia danego Ogłoszeniodawcy, a także
podjęcia odpowiednich kroków prawnych przez PAIH.
6. Platforma nie służy do zawierania na odległość umów dotyczących usług, dostaw ani żadnych innych
transakcji, jak również nie jest wykorzystywana do świadczenia usług drogą elektroniczną
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U.
z 2020 roku poz. 344 t.j. z późn. zm.).
7. Ogłoszeniodawca zamieszczający na Platformie informacje i materiały, w momencie ich
zamieszczenia na Platformie, wyraża zgodę na zapoznanie i przeglądanie tych informacji i materiałów
przez Użytkowników Platformy oraz PAIH. W przypadku umieszczenia na Platformie materiałów
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mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.). Ogłoszeniodawca z chwilą
zamieszczenia Ogłoszenia na Platformie udziela PAIH na czas nieoznaczony nieodpłatnej,
nieograniczonej terytorialne, niewyłącznej licencji na korzystanie z udostępnionych utworów dla
potrzeb zamieszczenia Ogłoszenia na Platformie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do
PAIH w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z funkcjonowaniem
Platformy, lub w przypadku ich usunięcia z Platformy.
8. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 7 powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) stosowanie, uruchamianie, odtwarzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie
niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w nieograniczonej liczbie kopii i na nieograniczonej
liczbie stanowisk;
2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, każdą znaną techniką, na
wszelkich znanych nośnikach, w szczególności poprzez zapis magnetyczny oraz techniką cyfrową
(w tym zapis na nośnikach magnetycznych, płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych
i magnetooptycznych) oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
3) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu
w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie – w sieci Internet oraz w sieciach
zamkniętych;
4) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub
w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe
i platformy cyfrowe;
5) wykorzystywanie części utworu jako odrębnych elementów oraz włączanie całości lub części
utworu do innych utworów lub baz danych;
6) łączenie całości lub części utworu z innymi utworami, w tym z programami komputerowymi,
a także scalanie, dostosowywanie, przerabianie oraz dokonywanie wszelkich zmian służących
połączeniu z innymi utworami;
7) rozporządzanie utworami składającymi się na utwór i ich opracowaniami oraz udostępnianie ich
do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych w pkt
1-6 powyżej polach eksploatacji.
9. PAIH umożliwia Ogłoszeniodawcom umieszczanie Ogłoszeń na Platformie, nie ingerując w ich treść
i formę, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 10-13 poniżej.
10. Ogłoszeniodawca nie może zamieszczać Ogłoszeń, które naruszają powszechnie obowiązujące
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przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
11. PAIH ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia w trybie natychmiastowym jeśli zaistniało
podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia mogło lub może dojść w szczególności do:
1) naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
2) naruszenia postanowień Regulaminu;
3) działań zagrażających bezpieczeństwu Użytkowników Platformy;
4) zamieszczenia Ogłoszenia negatywnie wpływającego na dobre imię PAIH lub w inny sposób
szkodzącego PAIH;
5) działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Platformy.
12. Zabronione jest umieszczanie na Platformie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym
w szczególności:
1) zawierających wulgaryzmy;
2) propagujących środki odurzające, narkotyki itp.;
3) naruszających prawa osób trzecich;
4) obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie, itp.;
5) zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
6) naruszających przepisy o prawach autorskich, prawach pokrewnych, prawach własności
przemysłowej;
7) zawierających przejawy nietolerancji (ksenofobii, homofobii, rasizmu i antysemityzmu itp.) oraz
dyskryminacji w sferze publicznej i życiu publicznym (mowa nienawiści, akty fizycznej agresji
itp.).
13. Zakazane jest podawanie ceny oferowanych przez Ogłoszeniodawcę produktów, towarów lub usług.
14. Osoba działająca w ramach Platformy w imieniu i na rzecz Ogłoszeniodawcy będącego osobą
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania wszelkich
czynności w imieniu i na rzecz takiego Ogłoszeniodawcy.
§ 3. Zasady korzystania z Platformy.
1. Publikacja Ogłoszenia na Platformie wymaga poprawnego wypełnienia Formularza ogłoszenia na
dedykowanej stronie internetowej wraz z uzupełnieniem wymaganych pól.
2. Publikacja Ogłoszenia nastąpi po wypełnieniu wymaganych pól, a także po weryfikacji Ogłoszenia
i zaakceptowaniu Ogłoszenia przez PAIH w ciągu 48h od momentu poprawnego wypełnienia
Formularza ogłoszenia na stronie internetowej.
3. PAIH zastrzega niepublikowanie Ogłoszenia bez podawania przyczyny.
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4. W przypadku braku publikacji Ogłoszenia w przeciągu 48h od momentu poprawnego wypełniania
i zaakceptowania wypełnionego przez Ogłoszeniodawcę Formularza ogłoszenia na stronie
internetowej, dane zawarte w Formularzu zgłoszenia automatycznie będę usuwane.
5. Ogłoszeniodawca może zamieścić kilka Ogłoszeń pod warunkiem, że dotyczą różnych towarów,
produktów lub usług.
6. Publikacja ogłoszenia w ramach Platformy jest bezpłatna i dobrowolna.
7. Ogłoszenia powinny być zamieszczane w języku polskim, zawierać krótki opis oferowanego lub
poszukiwanego produktu, towaru lub usługi.
8. Do Ogłoszenia można dodać załączniki, które mogą zawierać certyfikaty lub zdjęcia dotyczące
oferowanego produktu, towaru lub usługi.
9. Okres publikacji Ogłoszenia wynosi maksymalnie 30 dni od daty publikacji na Platformie. Po tym
okresie Ogłoszeniodawca otrzyma informację mailową o możliwości przedłużenia publikacji
Ogłoszenia o maksymalnie 30 dni. Jeżeli Ogłoszeniodawca nie wyrazi zgody na przedłużenie
publikacji Ogłoszenia, Ogłoszenie zostanie automatycznie usunięte z Platformy.
10. Użytkownik Platformy może zgłosić Administratorowi Ogłoszenie zawierające nieprawidłowości,
w tym w szczególności Ogłoszenie, które narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie
obowiązujące przepisy prawa. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą Formularza zgłoszenia,
dostępnego na stronie Ogłoszenia. Do zgłoszenia nieprawidłowości zawartych w Ogłoszeniu
wymagane jest podanie uzasadnienia.
11. Zgłoszenie zawierające nieprawidłowości w treści Ogłoszenia może skutkować jego usunięciem lub
wezwaniem Ogłoszeniodawcy do zmiany zgłoszonej treści Ogłoszenia. Usunięcia lub wezwania do
zmiany treści Ogłoszenia dokonuje PAIH po wcześniejszej weryfikacji zgłoszenia o wystąpieniu
nieprawidłowości.
12. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania będące podstawą
do usunięcia Ogłoszenia, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą
względem Administratora Platformy lub pozostałych Użytkowników Platformy.
13. Ogłoszeniodawca, po weryfikacji na podstawie adresu e-mail podanego w Formularzu ogłoszenia,
może edytować lub usunąć Ogłoszenie w okresie jego publikacji poprzez Formularz edycji, dostępny
na stronie Ogłoszenia.
14. Ogłoszeniodawca zapewnia, że dane podawane w Formularzu zgłoszenia oraz w toku korzystania
z Platformy są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, że jest on uprawniony do korzystania z tych
danych.
15. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych zamieszczonych w Ogłoszeniu przez Ogłoszeniodawcę
Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do dokonania aktualizacji danych.
16. Jakikolwiek element Platformy nie może być w całości lub części kopiowany w celach komercyjnych,
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transmitowany elektronicznie lub w inny sposób modyfikowany, linkowany lub wykorzystany bez
uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
17. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Platformy niezbędne jest:
1) połączenie z siecią Internet,
2) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
§ 4. Prawa i obowiązki Administratora.
1. Platforma stanowi wyłączną własność Administratora.
2. Administrator Platformy zobowiązuje się do zapewnienia stałego i nieprzerwanego działania
Platformy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
3. W przypadku pojawienia się awarii lub błędów technicznych Administrator Platformy zobowiązuje
się do ograniczenia w jak największym stopniu negatywnych skutków powstałych awarii lub
problemów technicznych.
4. W przypadku konieczności wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych i przeglądów
infrastruktury Platformy, Administrator Platformy zastrzega sobie możliwość ograniczenia
dostępności i funkcjonalności Platformy w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych.
5. Administrator Platformy udostępnia Użytkownikom Platformy na Platformie Formularz zgłoszenia
przeznaczony do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy.
6. Administratorowi Platformy przysługuje wgląd we wszystkie informacje umieszczone na Platformie.
7. Prawo do wykorzystywania graficznych elementów Platformy i innych treści umieszczonych w nim
przez Administratora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), przysługuje
Administratorowi. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnienie i dokonywanie
opracowań elementów Platformy, a także jej wyglądu jako całości, stanowiących utwór
w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Administratora Platformy,
stanowi naruszenie praw autorskich i wiąże się z pociągnięciem naruszającego prawa autorskie do
odpowiedzialności odszkodowawczej.
8. PAIH nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:
1) niezgodność jakiejkolwiek umowy zawartej w związku z publikacją Ogłoszenia z treścią informacji
zawartą w Ogłoszeniu zamieszczonym na Platformie;
2) za realizację jakiegokolwiek zamówienia złożonego przez Użytkownika Platformy
u Ogłoszeniodawcy w związku z publikacją Ogłoszenia;
3) nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z zamieszczonym na
Platformie Ogłoszeniem;
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4) jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość, dostępność oferowanych produktów, towarów
lub usług;
5) prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Ogłoszeniodawców, a także zdolność
Użytkowników Platformy i Ogłoszeniodawców do realizacji transakcji;
6) brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia;
7) realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia;
8) działanie systemów teleinformatycznych, działania urządzeń niezależnych od PAIH;
9) działania będące wynikiem siły wyższej, przez którą należy rozumieć każdą okoliczność, która jest
niezależna od Administratora, nieprzewidywalna i w danych okolicznościach niemożliwa do
uniknięcia, jak w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, inne kataklizmy o charakterze
żywiołu, akty terrorystyczne, wojna lub działania wojenne, stan wojenny, zamieszki wewnętrzne,
działania hakerskie;
10) składane przez Użytkownika Platformy lub Ogłoszeniodawcę drugiej stronie oświadczenia;
11) treści zamieszczane na Platformie przez Ogłoszeniodawców, w tym w szczególności poprawność,
aktualność podawanych przez nich danych;
12) jakiekolwiek szkody Użytkownika Platformy spowodowane nieprawidłowym zapisem lub
odczytem danych pobieranych przez Użytkowników Platformy;
13) treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości stanowiących korespondencję pomiędzy
Ogłoszeniodawcą i Użytkownikami Platformy związaną z Ogłoszeniem;
14) szkody spowodowane zawartością umieszczanych przez Ogłoszeniodawców treści na Platformie;
15) działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub
postanowieniami Regulaminu wykorzystywaniu danych umieszczonych na Platformie;
16) uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika Platformy podczas
korzystania z Platformy, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek
materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub
filmowych.
9. PAIH w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji zawieranych i realizowanych przez
Ogłoszeniodawcę i Użytkownika Platformy w związku z zamieszczeniem Ogłoszenia na Platformie
oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów zamieszczających
Ogłoszenia na Platformie.
10. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego
działaniami na Platformie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem
tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich
oraz praw pokrewnych, praw własności przemysłowej osób trzecich.
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§5. Prawa i obowiązki Użytkowników Platformy.
1. Użytkownik Platformy ma prawo do korzystania z zasobów i funkcjonalności Platformy na zasadach
określonych w Regulaminie.
2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika Platformy powinny być zgodne z dobrymi
obyczajami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Użytkownik Platformy nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na
bezpieczeństwo funkcjonowania Platformy lub szkodzą innym Użytkownikom Platformy.
4. Użytkownik Platformy korzystając z Platformy nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw
autorskich czy licencji do treści zawartych na Platformie.
5. Użytkownik Platformy nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania treści
zamieszczonych na Platformie osobom trzecim, publicznego udostępniania bądź rozpowszechniania
w jakiejkolwiek formie, generowania za pośrednictwem specjalnego oprogramowania zapytań,
wykonywania korespondencji seryjnej, tworzenia baz danych.
§6. Ochrona danych osobowych.
Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz Polityki prywatności zostały zawarte
w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
§7. Postanowienie końcowe.
1. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie
https://biznesmikser.paih.gov.pl/.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
3. Spory wynikające z postanowień Regulaminu pomiędzy Ogłoszeniodawcą a PAIH będą podlegały
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby PAIH.
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Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PAIH S.A.
W RAMACH PRODUKTU „OGŁOSZENIA HANDLOWE”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu ogłoszenia jest Polska Agencja Inwestycji
i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Krucza 50, 00 – 025 Warszawa), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod
nr KRS 0000109815 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem
formularza kontaktowego na stronie www.paih.gov.pl lub przesyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl a
także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
2. Inspektor ochrony danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących
Państwu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się,
wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym
powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w celu :
1) nawiązania z Panem/Panią współpracy w ramach Platformy „Ogłoszenia Handlowe” – podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
2) umożliwienia nawiązania kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami – podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z złożonym
formularzem rejestracyjnym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym
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interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym
Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, w
szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi
prawnej lub doradczej, na podstawie udzielonej zgody – polskie firmy zainteresowane współpracą.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do
otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane:
1) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo
2) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Formularze ogłoszenia złożone niezgodnie z Regulaminem zostaną usunięte w chwili stwierdzenia ich
nieprawidłowości.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawa do:
dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa
te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do nawiązania współpracy
w ramach Platformy „Ogłoszenia Handlowe”.
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o dane osobowe Administrator będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
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będących wynikiem profilowania.
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