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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
DLA SPACE4GDPR

§ 1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
a. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z
2019 r. poz.123.),
b. RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
c. 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
telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245),
d. świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy,
przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z
kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
- Prawo telekomunikacyjne,
e. środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne
porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami
teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
f. Usługodawca - należy tutaj rozumieć:
Space Digital Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul.
Mariana Wyrzykowskiego 5a/30, 03-142 Warszawa REGON: 368437335, NIP: 5242840752,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000697174,
A.B.B. Advisory and Management Anna Buczyńska-Borowy z siedzibą w Warszawie (03-686)
przy ul. Topazowej 26, lok.E23, NIP: 7342526588 , REGON: 141122515,
g. Usługobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi
świadczonej drogą elektroniczną,
h. Regulamin- niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Platformy SPACE4GDPR, jak
również prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców.
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§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

2.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy SPACE4GDPR.

3.

Niniejszy Regulamin precyzuje wyczerpująco prawa i obowiązki Usługodawcy i
Usługobiorców.

4.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom pod adresem space4gdpr.pl/
regulamin w sposób umożliwiający jego pobranie, zapisanie, utrwalenie i wydrukowanie.

5.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki
Prywatności dostępną pod adresem https://space4gdpr.pl/polityka-prywatnosci.html

6.

Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem
się oraz pełną akceptacją jego warunków.

7.

W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

§ 3. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1.

W ramach Platformy SPACE4GDPR Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z
Platformy SPACE4GDPR celem dokonania przez Usługobiorcę ,,procesu szacowania ryzyka”
zgodnego z RODO.

2.

Usługodawca zastrzega, że ma prawo wprowadzania w ramach Platformy w ramach
dodatkowych modułów - funkcjonalności, mających na celu pomoc Usługobiorcom w
dokonywaniu innych procesów wymaganych na gruncie RODO.

3.

Usługobiorca ma możliwość zakupu dostępu do Platformy SPACE4GDPR w jednej z czterech
opcji poniżej:
a) zakup dostępu do platformy z hostingiem w chmurze i wsparciem technicznym,
b) zakup dostępu do platformy z hostingiem w chmurze bez wsparcia technicznego,
c) zakup dostępu do platformy na serwer Usługobiorcy ze wsparciem technicznym,
d) zakup dostępu do platformy na serwer Usługobiorcy bez wsparcia technicznego.

4.

Zakup dostępu do Platformy SPACE4GDPR w jednej z czterech opcji wskazanych w ust.3
powyżej następuje na podstawie Umowy podpisywanej pomiędzy Usługobiorcą a
Usługodawcą i na warunkach w niej opisanych. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do
Umowy podpisywanej pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą. Usługobiorca który po
zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu korzystał z wersji demo Platformy i który
następnie zdecyduje się na zakup Platformy SPACE4GDPR w jednej z czterech opcji
wskazanych w ust.3 jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu na mocy jego
wcześniejszej akceptacji bez konieczności jego dodatkowego podpisywania przy zawieraniu
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Umowy w formie pisemnej. Umowa na świadczenie usług opisanych w ust.3 powyżej
zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Strony. Zasady i tryb jej rozwiązania będą
opisane każdorazowo w Umowie. Umowa oraz wszystkie jej załączniki powinny być
każdorazowo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Usługobiorcy. W razie
gdy dokumenty są podpisane przez osoby inne aniżeli uprawnione do reprezentacji
Usługobiorcy, w tym osoby działające bez należytego umocowania - za rozpoczęcie
wykonywania Umowy przez Usługobiorcę uważa się w szczególności: (a) przyjęcie faktury
wystawionej przez Usługodawcę; lub (b) brak zgłoszenia zastrzeżeń wobec faktury
wystawionej przez Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez osobę
umocowaną do reprezentowania Usługobiorcy
lub jego dział księgowy; lub (c),
zaksięgowanie faktury wystawionej przez Usługodawcę w księgach rachunkowych lub
PKPiR Usługobiorcy ; lub (d) opłacenie faktury w całości lub w części; lub (e) rozpoczęcie
korzystania przez Usługobiorcę lub osoby działając z jego polecenia z Platformy
udostępnianej przez Usługodawcę, lub (f) dokonanie innej czynności przez Usługobiorcę
lub osoby działające z jego polecenia, świadczącej o przystąpieniu do wykonywania Umowy.
5.

Usługodawca może udostępnić Usługobiorcy dostęp demo do Platformy SPACE4GDPR,
zwaną dalej wersją demo na okres nieprzekraczający 5 dni roboczych po uprzednim
zaakceptowaniu przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku
zaistnienia okoliczności oraz konieczności wydłużenia w/w okresu, Strony mogą wydłużyć
w/w okres bądź
ustalić
nowy termin udostępnienia wersji demo Platformy bez
konieczności ponownego akceptowania niniejszego Regulaminu, którym Usługobiorca
związany jest na podstawie jego wcześniejszej akceptacji. Umowa na udostępnienie wersji
demo zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu
za pośrednictwem formularza na stronie internetowej https://www.space4gdpr.pl/ .
Regulamin powinien być każdorazowo zaakceptowany za pośrednictwem strony
internetowej przez osoby uprawnione do reprezentacji Usługobiorcy. W razie gdy Regulamin
jest zaakceptowany przez osoby inne aniżeli uprawnione do reprezentacji Usługobiorcy, w
tym osoby działające bez należytego umocowania- za rozpoczęcie wykonywania Umowy
przez Usługobiorcę uważa się w szczególności: rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę
lub osoby działając z jego polecenia z Platformy udostępnianej przez Usługodawcę, lub
dokonanie innej czynności przez Usługobiorcę lub osoby działające z jego polecenia,
świadczącej o przystąpieniu do wykonywania Umowy. W przypadku gdy po przetestowaniu
wersji demo Usługobiorca zdecyduje się na zakup dostępu do Platformy w 1 z 4 opcji
wskazanej w ust.3 powyżej jest on zobowiązany do przestrzegania postanowień podpisanej
Umowy jak również jest on związany postanowieniami niniejszego Regulaminu, który
uprzednio zaakceptował.

6.

Usługodawca udostępni wersję demo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania podpisanego Regulaminu. Usługodawca ma prawo do
odmowy udostępnienia wersji demo jeżeli istnieją uzasadnione obawy, że Usługobiorca
będzie korzystał z niej w innym celu aniżeli z uwagi na chęć przetestowania i potencjalnego
zakupu, w tym w szczególności jeżeli Usługodawca ma uzasadnione i wiarygodne obawy co
do tego, że Usługobiorca będzie korzystał z wersji demo w celu komercjalizacji i uzyskania
korzyści majątkowych. W takim przypadku Usługodawca poinformuję Usługobiorcę o
przyczynach odmowy udostępnienia wersji demo. Z zastrzeżeniem in fine Umowa na
udostępnienie wersji demo wygasa z upływem 5 dni roboczych od dnia jej udostępnienia
Usługobiorcy przez Usługodawcę. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną, której
przedmiotem jest udostępnienie przez Usługodawcę- Usługobiorcy wersji demo może być
również rozwiązana przez:
a) Usługobiorcę w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane na adres e-mail
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Usługodawcy info@space4gdpr.pl
b) Usługodawcę w razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego
Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane przez Usługodawcę na znany mu
adres Usługobiorcy.
7.

Do wersji demo mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu z tym
dodatkowym zastrzeżeniem, że:
a) Usługobiorca zobowiązuje się do niewprowadzania do wersji demo jakichkolwiek danych
osobowych w rozumieniu RODO,
b) korzystania z wersji demo jedynie w razie rzeczywistego zainteresowania zakupem
dostępu do Platformy SPACE4GDPR w jednej z czterech opcji wskazanej w ust. 3 powyżej,
c) poinformowania Usługodawcy po zakończeniu korzystania z wersji demo o swojej opinii
na temat Platformy, ewentualnych uwag i spostrzeżeń celem doskonalenia Platformy i
optymalizacji jej działania.

§ 4. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE
ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
1.

Aby móc korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę – Usługobiorca powinien co
najmniej posiadać: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do
Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5, dostęp do poczty elektronicznej;
oraz mieć włączone w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
obsługi Javascript.

2.

Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę może się wiązać z ryzykiem
zainfekowania systemu informatycznego szkodliwym oprogramowaniem, które może
wyrządzić niepowetowane straty. W związku z powyższym Usługodawca zaleca
Usługobiorcy zainstalowanie oprogramowania antywirusowego oraz jego stałą aktualizację
a także uruchomienia zapory systemowej. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone w/w szkodliwym oprogramowaniem
jak również wynikające z ataków podmiotów trzecich.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1.

Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie i/ lub indywidualnej ofercie przygotowanej dla
Usługobiorcy, o ile taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

2.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane przez Usługobiorcę związane z korzystaniem z usług w sposób
sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, bądź niniejszym
Regulaminem,
b) szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez nieuprawnione osoby trzecie, które
uzyskały
dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę na skutek działania i/lub
zaniechania Usługobiorcy,
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3.

Usługodawca zastrzega, że nie weryfikuje w żaden sposób treści wprowadzanych przez
Usługobiorcę i nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych
lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów
teleinformatycznych Usługodawcy.

4.

W razie powzięcia przez Usługodawcę wiarygodnej informacji na temat bezprawnego
działania Usługobiorcy– Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia
Usługobiorcy
dostępu do świadczonych usług, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.

Usługodawca ma prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu
teleinformatycznego, co może
powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwić
Usługobiorcom korzystanie z usług.

6.

W razie zaistnienia szczególnych przypadków, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lub
stabilności systemu teleinformatycznego- Usługodawca ma prawo bez wcześniejszego
powiadomienia Usługobiorców do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia
usług, i przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i
stabilności systemu teleinformatycznego.

7.

Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym
danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego
Usługodawcy, z wyjątkiem przypadków gdy:
a) usługodawca jest zobowiązany do ujawnienia tych informacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
b) informacje te są publicznie dostępne lub powszechnie znane,
c) ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
d) uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca,
e) usługodawca został zobowiązany do ich ujawnienia przez właściwe organy państwowe.

§ 6. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY
1.

Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.

Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z udostępnionych przez Usługodawcę usług,
w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy,
przysługujących mu praw autorskich i własności intelektualnej jak również z
poszanowaniem dóbr osobistych i praw przysługujących osobom trzecim.

3.

Zabronione jest dokonywanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek działań które pośrednio lub
bezpośrednio prowadzą do:
a) zakłócenia pracy lub przeciążenia systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
b) zakłócenia
pracy lub przeciążenia systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie
obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
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c) udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom
nieuprawnionym,
d) wprowadzania do Platformy treści o charakterze bezprawnym bądź naruszające dobra
osób trzecich bądź ogólnie przyjęte normy społeczne,
e) wykorzystywania Platformy w innym celu aniżeli użytek własny, w tym w szczególności
jej komercjalizowania i uzyskiwania z dalszego jej udostępniania jakichkolwiek korzyści
majątkowych.
4.

Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź
odpowiedzialności, związanych z dokonaniem przez Usługobiorcę naruszenia postanowień
niniejszego regulaminu, w tym w szczególności związanych z dokonaniem przez
Usługobiorcę jakichkolwiek działań opisanych w ust.3 powyżej, w tym w szczególności w
przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE I OBOWIĄZEK POUFNOŚCI
Nazwa Platformy, jej logo a także wszelkie zamieszczone treści, koncepcje, jak również całe
opracowanie merytoryczne i przyjęte rozwiązania informatyczne, materiały graficzne, zwane
dalej łącznie materiałami
są własności Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
Usługobiorca może korzystać z udostępnionych mu w ramach Platformy materiałów jedynie w
granicach dozwolonego użytku. Absolutnie zabronione jest wykorzystywanie udostępnionych
przez Usługodawcę w ramach Platformy materiałów w celach innych niż dozwolony użytek, w
tym w szczególności ich komercjalizowanie bądź dalsze udostępnianie osobom
nieuprawnionym. Jeżeli Usługodawca poweźmie wiedzę na temat w/w działania Usługobiorcy
podejmie stosowne kroki prawne oraz zawiadomi o takim działaniu właściwe organy.
Postanowienia § 6. Ust.4 stosuje się odpowiednio.

§ 8. UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku, gdy realizacja usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy będzie wymagała
powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę przetwarzania danych osobowych, których
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Usługobiorca, bądź w przypadku gdy
Usługobiorca jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO
wymagane jest podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.
28 RODO, która stanowić będzie załącznik do Umowy głównej pomiędzy Stronami.

§ 9. REKLAMACJE
1.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można
składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: info@space4gdpr.pl
W reklamacji konieczne jest
zawarcie takich informacji jak:
przyczyna reklamacji, rodzaj i data wystąpienia
nieprawidłowości; dane kontaktowe.

2.

Usługodawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni liczonym od dnia jej
otrzymania przez Usługodawcę. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona przez
Usługodawcę w w/ terminie – Usługodawca wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia bądź
6/8

poinformuje o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie
rozpatrzenia reklamacji.

§ 10. UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE z 27 2016/679 z kwietnia 2016 (dalej RODO) informujemy, iż
Administratorami danych są: (i) Space Digital Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie przy ul. Mariana Wyrzykowskiego 5a/30, 03-142 Warszawa REGON:
368437335, NIP: 5242840752, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS:0000697174 oraz (ii) A.B.B. Advisory and Management Anna Buczyńska-Borowy z
siedzibą w Warszawie (03-686) przy ul. Topazowej 26, lok.E23, NIP: 7342526588 , REGON:
141122515. Dane kontaktowe do Administratorów danych w sprawie ochrony danych osobowych:
odo@space4gdp.pl. Informujemy, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.
Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji postanowień
niniejszego Regulaminu w związku ze świadczeniem usług określonych w niniejszym
Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest akceptacja postanowień
Regulaminu - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest
warunkiem umownym i jest niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień Regulaminu a ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości świadczonych usług określonych w
Regulaminie. Informujemy, iż dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z
dociekaniem roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f), przy czym za
prawnie uzasadniony interes uważa się czynności podjęte w celu dociekania roszczeń w wyniku
realizacji postanowień Regulaminu. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest warunkiem
umownym i jest niezbędne do dociekania przez strony roszczeń wynikających z realizacji
postanowień Regulaminu a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości dociekania
przez strony ewentualnych roszczeń. Informujemy, iż Administratorzy danych przetwarzają dane
osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji postanowień wynikających z
niniejszego Regulaminu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji roszczeń w związku z
realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Informujemy, iż dane osobowe mogą być
ujawniane (i) organom państwowym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa lub
(ii) odbiorcom danych osobowych lub (iii) stronom trzecim w oparciu o art. 28 RODO –
powierzenie przetwarzania danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym ujawniane są lub
mogą być dane osobowe w ramach realizacji postanowień niniejszego Regulaminu dostępny
jest na żądanie. Kategorie odbiorców danych osobowych, którym dane osobowe mogą być lub
są ujawniane, stanowią podmioty lub osoby świadczące usługi w oparciu o jednoosobowe
działalności gospodarcze, dostarczające rozwiązania techniczne/technologiczne lub usługi
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Space4GDPR. Informujemy, iż dane osobowe nie są
przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). Informujemy,
iż okres, przez jaki dane osobowe przetwarzane są lub mogą być: (i) w celu zawarcia i realizacji
postanowień Regulaminu w związku ze świadczeniem usług określonych w Regulaminie – przez
okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Minimalny okres ustala się na
okres zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym nie mniejszy niż 6 lat
począwszy od daty akceptacji Regulaminu w związku ze świadczonymi usługami określonymi w
niniejszym Regulaminie - okres ten może ulec zmianie w wyniku zmian w obowiązujących
przepisach prawa; (ii) w celach związanych z dociekaniem roszczeń w wyniku realizacji
postanowień Regulaminu – minimalny okres ustala się na okres zgodny z obecnie
obowiązującymi przepisami prawa, przy czym nie mniejszy niż 6 lat - okres ten może ulec
zmianie w wyniku dociekania roszczeń przez strony. Informujemy o prawie do żądania od
Administratorów danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
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dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Dane kontaktowe do organu nadzorczego: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub poprzez dane kontaktowe
dostępne na stronie internetowej organu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Informujemy, iż
w związku z zawarciem i realizacją postanowień niniejszego Regulaminu nie zachodzi
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Informujemy, iż
Administratorzy danych nie planują innego celu przetwarzania Pana danych osobowych niż
wskazany powyżej. W przypadku wystąpienia innych celów, Administratorzy danych
poinformują o tych celach w odrębnym komunikacie. Informujemy, iż w celu ochrony
prywatności i danych osobowych, Administratorzy danych wdrożyli odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w
Polityce Prywatności, umieszczonej pod linkiem: https://www.space4gdpr.pl/pdf/politykaprywatnosci.pdf Treść niniejszej klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 RODO ma
zastosowanie w stosunku do klientów będących osobami fizycznymi
działających w
oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą lub będących osobami fizycznymi,
korzystającymi z usług Administratorów danych (Motyw (14) Preambuły Rozporządzania UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016: Ochrona zapewniana niniejszym rozporządzeniem powinna
mieć zastosowanie do osób fizycznych – niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca
zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Niniejsze
rozporządzenie nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych,
w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i
formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.)

§ 11. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

2.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w tym w
szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się
do poinformowania Usługobiorców o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie.
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