REGULAMIN PORTALU ATUAL s.c.
Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej.

1. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej jako: „USUDE”).

2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach
określonych w Regulaminie.
3. Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
o

Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu USUDE

o

Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o
tematyce edukacyjnej, w tym treści o charakterze informacji handlowej tj. treści informacyjne o
nowych oraz oferowanych aktualnie usługach Administratora. Newsletter może obejmować również
informacje handlowe dotyczące usług i produktów oferowanych przez podmioty współpracujące z
Administratorem, przy czym dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane tym podmiotom.

o

Portal – Portal ATUAL s.c.. dostępny pod adresem: http://pl/

o

Regulamin – niniejszy dokument;

o

Administrator – ATUAL s.c., ul. Skarbka 4, 88-220 Osięciny, REGON: 368521722 , NIP: 8891517073

o

Podmioty współpracujące – podmioty z którymi współpracuje Administrator;

o

Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki regulaminu i zapisała się na usługę Newsletter;

o

Usługa – usługa Newsletter.

4. Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność. Portal jest skierowany do Użytkowników
oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.
5. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na:
o

umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem
Portalu,

o

przesyłaniu informacji Newsletter.

6. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na newsletter
dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się
zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
7. Do korzystania z Portalu niezbędne jest:
o

Urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną,
aktualną wersją przeglądarki internetowej;

o

Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

8. Warunki zawarcia Umowy:
o

Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na
Newsletter, oraz zaakceptowały Regulamin;

o

Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga
podania adresu poczty elektronicznej.

9. Warunki rozwiązania Umowy. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
o

na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz”
znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów;

o

inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych
przez Regulamin.

10. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim
poinformowaniem Użytkowników.
11. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i Portalów internetowych. Korzystając z takiego
bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
12. Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych – stosowane przez Administratora
systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik
powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci
telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z
korzystaniem z Internetu.

13. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”), jest ATUAL s.c., ul. Skarbka 4, 88220 Osięciny, REGON: 368521722 , NIP: 8891517073

14. Administrator przetwarza Państwa dane w celu:
o

zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w
Regulaminie Portalu;

o

przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe;

o

korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronie Portalu;

o

obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora;

15. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji w/w umowy z Administratorem ma charakter

dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia i realizacji przez
Administratora. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw
przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie
internetowej https://atual.pl/

16. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu

mailowego. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie
żądania na adres: biuro@atual.pl i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
wycofaniem.

17. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem
przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

18. Prawa osób, których dane dotyczą, o których mowa w Polityce Prywatności można realizować przesyłając
żądanie na adres: biuro@atual.pl

19. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne,
zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do
poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z
przepisów tej ustawy.

20. Można korzystać z tekstów zawartych na Portalu w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego.
Wykorzystanie tekstów zawartych na Portalu w innym celu nie wymaga zgody Administratora pod warunkiem
umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym
brzmieniu „Tekst pochodzi z portalu www.atual.pl”. Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów
nie będących tekstami.
21. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na
licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.

22. Postępowanie reklamacyjne – Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie

nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości
poprzez przesłanie pod adres: biuro@gambomusic.pl.

23. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane na adres e-mail, o który mowa w punkcie
poprzedzającym.
24. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy
zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej https://gambomusic.pl/politykaprywatnosci/ nowego brzmienia Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo
powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres email), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.
25. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak
niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym
zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia
otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku
akceptacji nowej treści Regulaminu.
26. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo
polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ATUAL.PL
Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu atualwww.atual.pl.

Część A. Polityki Prywatności („Pliki Cookies”) dotyczy wszystkich korzystających z portalu www.atual.pl.
Część B. Polityki Prywatności („Dane Osobowe”) dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe są przetwarzane
przez Administratora Portalu (w tym odbiorców wiadomości Newsletter).

Część A.
Pliki Cookies

1. Dla Państwa wygody strona www.atual.pl (dalej jako „portal”), używa plików cookies i podobnych technologii
m.in. po to, by dostosować portal do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to
niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia
internauty.

2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce
internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację
dla stosowanych tu Cookies.
3. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony,
by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język,
rozmiar czcionki).

Część B.
Dane osobowe
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), po zarejestrowaniu w portalu oraz w
związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest ATUAL s.c., ul. Skarbka 4, 88-220 Osięciny, REGON:
368521722, NIP: 8891517073
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w
„Regulaminie Portalu”;
2. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
3. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
4. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
3. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie
umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celów, w tym m.in.
podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie
strony www.gdpr.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora.
4. Poza wymienionymi podmiotami Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom
upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator dołożył
należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w
szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody.
6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
1. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych,
2. w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w
szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z
funkcjonalności portalu www.gdpr.pl opisanych w Regulaminie Portalu;
3. spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi
na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, a także dla celów obrony przed
ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie
uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób
trzecich.
7. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w ramach portalu. Odwołanie zgody na
przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
wycofaniem.
8. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na
adres: biuro@atul.pl.
10. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając
Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na
wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Państwu wygody podczas przeglądania
naszego portalu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.

