REGULAMIN STRONY INTENETOWEJ, ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW
COOKIES STRONY INTERNETOWEJ
§1
DEFINICJE
1. Definicje Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Administrator/Usługodawca – Marshal Lion Kacprzak sp.k z siedzibą
w Warszawie, ul. L. Narbutta 30, 02-541 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000819401 REGON 385115354 NIP 5213885410
b) Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności małe
pliki tekstowo-numeryczne, zapisywane w systemie teleinformatycznym
Użytkownika na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu
telekomunikacyjnym, z którego dokonano połączenia z Serwisem podczas
przeglądania Serwisu, które pozwalają na późniejszą identyfikację
Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia
telekomunikacyjnego (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane,
c) RODO – 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych),
d) Umowa – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana
pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie,
e) Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę za pomocą Serwisu przy
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegająca na umożliwieniu
Użytkownikowi korzystanie z formularza kontaktowego zgodnie z niniejszym
Regulaminem,
f) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usługi świadczonej
przez Usługodawcę za pomocą Serwisu lub odwiedzająca Serwis,
g) Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną”, h) Serwis – serwis internetowy zarządzany i prowadzony
przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem:
http://kacprzak.marshallion.pl/

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia Usługi drogą
elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu dostępnego
w Internecie, warunki zawierania i rozwiązywania Umów, tryb postępowania
reklamacyjnego, zasady ochrony danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także
informacje o Plikach Cookies.
2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego
wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili
z Serwisu.
3. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed
przystąpieniem do korzystania z Usługi oraz przestrzegać postanowień
Regulaminu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w użytkowaniu Serwisu,
w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą,
niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością
strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź
próbujących korzystać ze strony internetowej.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości
e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów
pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby
korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.
6. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§3
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika Usługę, która
polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi możliwości kontaktu
z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Z formularza kontaktowego może skorzystać każdy Użytkownik Serwisu po
wypełnieniu pól w formularzu kontaktowym i wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w tym formularzu, w celu kontaktu z Użytkownikiem
wraz z udzieleniem odpowiedniej zgody, w zależności od wyboru kanału
komunikacji.
3. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać wszystkie lub wybrane zgody.
Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej odwołaniem.

4. Użytkownik w każdym momencie może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego
danych osobowych przez Usługodawcę poprzez przesłanie wiadomości
elektronicznej na adres e-mail: biuro@marshallion.pl.
5. Świadczona przez Usługodawcę Usługa polega na odpisaniu na wiadomość
Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na podany przez
Użytkownika adres e-mail lub na kontakcie telefonicznym z Użytkownikiem na
podany przez niego numer telefonu kontaktowego.
6. Skorzystanie przez Użytkownika z formularza kontaktowego oznacza
zaakceptowanie warunków świadczenia Usługi określonych w niniejszym
Regulaminie.

§4
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu
przez czas nieoznaczony, 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia.
2. Dostęp do Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika
jakichkolwiek specjalnych wymogów. W szczególności dostęp ten nie wymaga od
Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu i przeprowadzenia procedury
logowania się do Serwisu.
3. W celu skorzystania z Usługi niezbędny jest dostęp do Internetu i przeglądarka
internetowa z włączonymi Plikami Cookies a w przypadku, gdy Użytkownik chce
otrzymać informacje od Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej,
konieczne jest posiadanie co najmniej jednego aktywnego konta e-mail.
4. W celu prawidłowego korzystania z Usługi, Użytkownik powinien dysponować
sprzętem umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z Serwisu (np. komputer,
smartfon lub tablet), który posiada w chwili korzystania z Serwisu dostęp do sieci
Internet i oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymogi np.:
przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0. lub nowszej lub Firefox
w wersji co najmniej 3.0. lub nowszej z włączoną obsługą Plików Cookies.
5. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty z tytułu uzyskania dostępu do sieci
Internet i transmisji danych w związku z korzystaniem z Serwisu.
6. Użytkownik korzystający z Serwisu, jest zobowiązany do:
a. powstrzymania się od przesyłania Usługodawcy treści obraźliwych,
sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste
osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
b. niewykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi
obyczajami, czy naruszający dobra osobiste Usługodawcy,
c. powstrzymania się od wykorzystywania Usługi do przesyłania Usługodawcy
reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym

w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji
handlowej,
d. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić
funkcjonowanie Serwisu.

§5
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie. Usługa została
udostępniona Użytkownikowi Serwisu w zakładce „Kontakt” lub na dole strony
w postaci formularza kontaktowego.
2. Stronami Umowy są Użytkownik i Usługodawca.
3. Umowa zawierana jest na czas określony w chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi
przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Usługodawcę
odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem
formularza kontaktowego lub podjęcia kontaktu telefonicznego przez Usługodawcę
z Użytkownikiem.
4. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku
„Wyślij”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól formularza kontaktowego,
znajdującego się w Serwisie, w zakładce „Kontakt”, która obejmuje:
a. podanie danych: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres
elektroniczny (e-mail),
b. zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych,
c. zaznaczenie przycisku dotyczącego akceptacji niniejszego Regulaminu.
5. Skorzystanie przez Użytkownika z formularza kontaktowego poprzez wykonanie
czynności określonych w ust. 4 powyżej, jest równoznaczne z wyrażeniem przez
Użytkownika zgody na świadczenie przez Usługodawcę Usługi.
6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi przed uzyskaniem kontaktu ze strony
Usługodawcy. Rezygnacja z Usługi polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji
z Usługi na adres elektroniczny e-mail Usługodawcy: biuro@marshallion.pl z adresu
elektronicznego e-mail, który został zgłoszony przez Użytkownika w formularzu
kontaktowym.
§6
REKLAMACJE
1. Użytkownicy Serwisu w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi objętej
Regulaminem mają prawo do złożenia reklamacji.
2. Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej
na adres elektroniczny Usługodawcy: biuro@marshallion.pl lub w formie pisemnej

przesyłając ją na adres siedziby Usługodawcy: Marshal Lion Kacprzak sp.k.
ul. L. Narbutta 30, 02-541 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać, co najmniej dane Użytkownika w
zakresie imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy, adresu zamieszkania/adresu siedziby,
adresu e-mail oraz opis reklamacji.
4. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie
później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji od
Użytkownika.
5. Usługodawca przekaże Użytkownikowi odpowiedź na reklamację przy
wykorzystaniu tego samego kanału kontaktu, którym posłużył się Użytkownik, chyba
że Użytkownik wyraźnie zaznaczy, że chce otrzymać odpowiedź na reklamację za
pomocą innego kanału kontaktu i wskaże jego rodzaj.

§7
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Marshal Lion Kacprzak sp.k.
z siedzibą w Warszawie, ul. L. Narbutta 30, 02-541 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000819401 REGON 385115354 NIP 5213885410 w rozumieniu RODO.
2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich
danych osobowych oraz prywatności, co najmniej na poziomie odpowiadającym
wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności
w Rozporządzeniu 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), dalej
zwanym Rozporządzeniem, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej Ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne, zwanej dalej Prawem telekomunikacyjnym.
3. Z Administratorem można skontaktować się e-mailowo pod adresem
biuro@marshallion.pl telefonicznie pod numerem +48 571 474 842 (opłata według
taryf operatora) lub drogą pocztową na adres siedziby administratora.
4. Administrator będzie zbierał bezpośrednio i przetwarzał dane osobowe Użytkownika
w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, historii
dostępu do Serwisu, daty tego dostępu, lokalizacji w chwili uzyskania dostępu oraz
adresu IP oraz wyłącznie w przypadku postępowania reklamacyjnego, o którym

mowa w § 6 niniejszego Regulaminu imion, nazwisk i/lub nazwy firmy, adresu
zamieszkania i/lub adresu siedziby.
5. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do
niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na
pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (dane, które sam Użytkownik
podaje dobrowolnie) lub biernie (dane automatycznie zapisywane przez serwer).
6. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, lecz
niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisie tj. wysłania
wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
formularza, zgodnie z jednym z poniższych celów:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wysłania wiadomości za
pośrednictwem formularza kontaktowego,
b) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
c) po wyrażeniu odrębnej zgody, także w celach wysyłki Newslettera drogą
elektroniczną.
8. Zakres przetwarzania danych osobowych, wynika z funkcji formularza, zgodnie
z poniższym:
a) Formularz kontaktowy:
i. Imię i nazwisko,
ii. adres poczty elektronicznej,
iii. numer telefonu.
b) wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności rozpatrzenia
reklamacji dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu
umów:
i. imię i nazwisko,
ii. adres poczty elektronicznej,
iii. numer telefonu.
9. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, wynika z funkcji formularza,
zgodnie z poniższym:
a) wyrażenie dobrowolnej zgody przez osobę, której dane dotyczą na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w odniesieniu do
otrzymywania bieżących informacji oraz komentarzy w przedmiocie zmian
w przepisach prawa lub artykułów i aktualności z Serwisu, w tym również
dotyczących działań podejmowanych przez Administratora zwanych
dalej jako ,,Newsletter”.
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie
formularza kontaktowego.
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –
w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących
wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności rozpatrzenia
reklamacji dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu
umów.
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności
gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – dotyczących wypełniania zobowiązań Administratora, w
szczególności rozpatrzenia reklamacji dotyczących zawartych w Serwisie lub
za pośrednictwem Serwisu umów oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami.
10. Administrator przekaże dane osobowe Użytkownika podmiotom wskazanym w ust. 6
powyżej wyłącznie w sytuacji, gdy to będzie niezbędne do realizacji obowiązków
i uprawnień Administratora wynikających m. in. z przepisów obowiązującego prawa.
11. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celu przetwarzania, tj. w zakresie:
a) wykonania Umowy – do momentu zakończenia obowiązywania Umowy,
realizacji wszystkich obowiązków wynikających z Umowy przez obie strony
oraz do terminu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji tej umowy
lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika,
b) wysyłki Newslettera drogą elektroniczną do Użytkownika – do momentu
zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika,
c) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do
momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających
z przepisów prawa lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez
Użytkownika,
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu
przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług na podstawie
Umowy albo roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub
do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.
12. Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki
bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym
spełniające również wymogi wskazane w RODO. Administrator dokłada szczególnej

staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane w oznaczonych, zgodnych z prawem celach i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację
osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
13. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach
Serwisu, służą do realizacji usług przez Administratora. Informacje te nie są
udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:
a) po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą,
lub
b) obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawnych.
14. Administrator oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych
Użytkownika, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż to
opisano w niniejszym paragrafie, chyba że taki obowiązek będzie wynikał
z przepisów prawa.
15. Administrator zobowiązuje się do: a) zabezpieczenia danych osobowych
Użytkownika poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownika, o których mowa w art. 32-36 RODO, b) dołożenia należytej
staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
16. 16 Administrator będzie dokumentował wszelkie naruszenia ochrony danych
osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki
oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym
dalszym naruszeniom.
17. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o każdym naruszeniu
ochrony danych osobowych, w szczególności jeżeli naruszenie ochrony danych
osobowych mogło spowodować ryzyko naruszenia jego praw i/lub wolności.
18. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po zgłoszeniu
sprzeciwu przez Użytkownika, Administrator zobowiązuje się usunąć lub zwrócić
Użytkownikowi wszystkie powierzone mu dane osobowe, nie pozostawiając sobie
żadnych kopii. Obowiązek ten nie dotyczy kopii dokumentów spraw, w których toczy
się postępowanie przed organami ścigania i sądowymi, a także nie będzie miał
zastosowania, jeśli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie wynikał
obowiązek Administratora do dalszego przetwarzania tych danych osobowych.
19. Użytkownik ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,

b)
c)
d)
e)
f)
g)

sprostowania swoich danych,
żądać usunięcia swoich danych,
żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych,
do przenoszenia swoich danych,
wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (na podstawie udzielonej zgody), którego dokonano
przed jej cofnięciem.

20. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.
21. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być następujące podmioty:
a) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów
prawa np. organy podatkowe i inne uprawnione organy administracji
rządowej i samorządowej, a także organy wymiaru sprawiedliwości i innym
uprawnione instytucje (np. nadzorowi finansowemu, firmom
ubezpieczeniowym w zakresie likwidacji szkód),
b) funkcjonariusze publiczni np. notariusz, komornik, syndyk, kurator sądowy,
c) upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych dokumentów,
np. na podstawie umów, takie jak podwykonawcy i zewnętrzne podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora, takie jak:
i. z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, w tym również
operatorom pocztowym i firmom kurierskim,
ii. drukarskie i archiwalne,
iii. informatyczne i telekomunikacyjne,
iv. księgowe i podatkowe
d) pracownicy lub współpracownicy Administratora.
22. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane
przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące
prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.

§8
POLITYKA PLIKÓW ,,COOKIES”
1. Serwis wykorzystuje Pliki Cookies, które są małymi plikami tekstowo-numerycznymi,
zapisywanymi w systemie teleinformatycznym osoby korzystającej z usług Serwisu
na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu telekomunikacyjnym, z którego
dokonano połączenia z Serwisem podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na

2.
3.

4.

5.

6.

późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia
z Serwisem z urządzenia telekomunikacyjnego, na którym zostały zapisane.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu telekomunikacyjnym Użytkownika
Serwisu Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
Pliki Cookies mają na celu zbieranie danych dotyczących korzystania z Serwisu
przez Użytkownika, a ich głównym zadaniem jest:
a) ułatwienie Użytkownikowi korzystanie z Serwisu,
b) dostosowywanie Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań
Użytkownika
c) badanie ruchu Użytkownika w ramach Serwisu.
W Serwisie mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które
stosują własne polityki prywatności. Usługodawca zaleca zapoznanie się z każdą
z takich polityk przed rozpoczęciem korzystania z innych serwisów internetowych.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:
a) „bezwzględnie konieczne” - pliki Cookie, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu i nie można ich
wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez
Użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji
w zakresie prywatności Użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy
itp.),
b) „funkcjonalne” - Pliki Cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych
przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu,
np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu
Serwisu itp.,
c) „analityczne” - Pliki Cookie, umożliwiające liczenie odwiedzin i źródeł ruchu
oraz pomiar i poprawę wydajności Serwisu. Pokazują, które elementy Serwisu
są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób Użytkownik porusza się
po Serwisie, zebrane informacje z tych Plików Cookie będą wykorzystywane
w celu tworzenia raportów i wykresów, Serwis wykorzystuje poniższe,
analityczne Pliki Cookies (z Google Analytics).
Szczegółowe informacje o używanych przez Serwis Plikach Cookies, znajdują się
w tabeli poniżej:

Nazwa
__utma

Czas wygaśnięcia
2 lata od ustawienia /
aktualizacja

Opis
Ciasteczko wykorzystywane do rozróżniania
użytkowników i sesji. Tworzone, m. in.
w przypadku, gdy żadne ciasteczka _utma nie
istnieją. Ciasteczko aktualizuje się przy każdym
przesłaniu danych do Google Analytics.

__utmb

30 min od ustawienia /
aktualizacja

__utmc

Zakończenie sesji
przeglądarki

__utmz

6 miesięcy od ustawienia
/ aktualizacja

Ciasteczko wykorzystywane do określenia
nowych sesji/wizyt Użytkownika. Aktualizuje się
przy każdym przesłaniu danych do Google
Analytics.
Ciasteczko wykorzystywane w połączeniu
z ciasteczkiem _utmb do określenia, czy
sesja/wizyta Użytkownika była nowa.
Ciasteczko przechowuje informacje o źródle
ruchu Użytkownika oraz kampanii w Serwisie

7. Pliki Cookies nie przechowują informacji, które stanowią dane osobowe
Użytkowników Serwisu. Pliki Cookies nie są wykorzystywane przez Serwis do
określenia tożsamości Użytkownika.
8. Serwis wykorzystuje Pliki Cookies wyłącznie za zgodą Użytkownika.
9. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie w Serwisie Plików Cookies
poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, z którego korzysta,
w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanej na urządzeniu
telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania
zawartości Serwisu.
10. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej
zgody na wykorzystywanie w Serwisie Plików Cookies oraz usunąć je ze swojej
przeglądarki internetowej, poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w tym
zakresie w używanej przez siebie przeglądarce internetowej.
11. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć Pliki
Cookies w swojej przeglądarce internetowej poprzez takie jej ustawienie, aby
blokowała ona Pliki Cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem Pliku
Cookies na urządzeniu telekomunikacyjnym, z którego korzysta do przeglądania
zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie
z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych
treści lub nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu.

§9
PRAWA AUTORSKIE
1. Zawartość strony internetowej Serwisu jest własnością Usługodawcy. Wszelkie
prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m.in.
tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego
elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych w Serwisie zastrzeżone są na rzecz
Administratora lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych
itp.).
3. Żaden element Serwisu nie może być bez zgody Usługodawcy kopiowany lub
rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez
fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne
środki służące do przechowywania danych. Ewentualne odstępstwa od powyższej
zasady przewidziano w Regulaminie.
4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych w Serwisie dozwolone jest wyłącznie
do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
5. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana
elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana
w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ
1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone w Serwisie były
poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji
prawidłowości, aktualności i stałej dostępności Serwisu.
3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone w Serwisie.
4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za
pośrednictwem komunikacji indywidualnej, tj. na adres e-mailowy wskazany przez
Użytkownika.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych w Serwisie,
jego uzupełniania, modyfikacji, a nawet całkowitego usunięcie zamieszczonych
informacji.
6. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych
podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi
adresami.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku, gdy określone usługi, inne niż Usługa dostępna w Serwisie będą
posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronach
internetowych dotyczących danej usługi.
2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Administrator ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, które
wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.

4.

5.

6.

7.

Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści
Regulaminu na Stronie Internetowej Serwisu. Jednocześnie Każdy Użytkownik
zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie przez
Administratora na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu
i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Regulaminu oraz
wysłanie wiadomości e-mailowej Użytkownikom, którzy wypełnili formularz
wskazując swój adres e-mail, a ich dane osobowe zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu są nadal przetwarzane przez Administratora.
Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu.
Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145), przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz.
1781) oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).\
Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez
Administratora polityki ochrony prywatności w ramach Serwisu, mogą skontaktować
się z Administratorem Serwisu, pisząc na adres biuro@marshallion.pl
Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.06.2020 r.

