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REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO B2B Smart Point Group Sp. z o.o. 

(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 
Sklep internetowy www.cenypolkowe.marketdata.pl, cenypolkowe@marketdata.pl (dalej jako Sklep) prowadzony jest przez 
SMART POINT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kotylion 4 zarejestrowaną 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000432101, NIP: 
9671355373, REGON 34132071700000 (dalej jako SPG). 

§ 2.  
1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów i usług znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej SPG 
wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania 
zakupów poprzez Sklep. Sklep nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów wobec czego warunkiem rejestracji w sklepie jest 
posiadanie numeru REGON lub KRS.  
2. Sklep w szczególności oferuje raporty o cenach stosowanych przez wybrane polskie sieci handlowe. Raport jest 
cotygodniowym spisem cen wszystkich produktów znajdujących się na tzw. regularnej półce, w regularnej sprzedaży u 
czołowego polskiego dyskontera. Sklep zastrzega sobie prawo wyboru monitorowanych kategorii. Sklep nie monitoruje kategorii 
sezonowych, tzw. wysp, kategorii typu in-out oraz kategorii non-fmcg tj. dom i ogród, majsterkowanie, ubrania, książki etc. 
Raport wskazuje na cenę produktu z danego tygodnia i zawiera jego kategoryzację tj. przyporządkowanie segmentu, 
producenta, marki, typu opakowania oraz przeliczenie ceny na jednostkę (litr, kilogram, sztuka). Raport może zawierać kody 
EAN. Sklep - z uwagi na naturalnie występujący problem OOS (out-of-stock, brak towarów na półce) i brak stałych towarów w 
dystrybucji lub ofercie podmiotu którego dotyczy raport zastrzega sobie prawo do nieraportowania cen i danych wszystkich 
produktów. Raport prezentuje odczyty cotygodniowe (tj. ceny z każdego kolejnego tygodnia danego roku) z opóźnieniem 
tygodniowym (tj. ceny z tygodnia X raportowane są w tygodniu X+1 tj. X+7 dni). Sklep zastrzega sobie prawo opóźnienia 
publikacji raportu bez podawania przyczyn i bez roszczeń ze strony Klienta. 
3. Cena miesięcznego abonamentu (4 raporty w miesiącu) wynosi: 
a. subskrypcja 3-miesięczna, dane pochodzące z wszystkich kategorii - 1500zł netto/m-c, 4500 zł netto za 3 miesiące 
b. subskrypcja 6-miesięczna, dane pochodzące z wszystkich kategorii - 1250zł netto/m-c, 7500 zł netto za 6 miesięcy 
c. subskrypcja 12-miesięczna, dane pochodzące z wszystkich kategorii - 1000zł netto/m-c, 12000 zł netto za 12 miesięcy 
 
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną w regulaminie, a ceną podaną na stronie internetowej Sklepu, wiążąca jest ta 
ostatnia.  
4. Raporty oferowane przez Sklep zostały przygotowane w oparciu o dane cenowe zebrane przez Smart Point Group Sp. z o.o. w 
poszczególnych sklepach dyskontowych. Smart Point Group Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana z podmiotami 
prowadzącymi te placówki, a dane wskazane w Raportach zostały zebrane bez ich udziału. 
5. Minimalny okres subskrypcji to 3 miesiące. Wypowiedzenie umowy niezależnie od chwili złożenia wypowiedzenia (rezygnacji) 
jest skuteczne na koniec okresu subskrypcji, co oznacza, iż Klient nie może żądać zwrotu uiszczonej ceny za niewykorzystany 
okres subskrypcji. 
6. Termin płatności za subskrypcję wynosi 7-dni od daty złożenia zamówienia, chyba że system sprzedaży Sklepu uzależnia 
realizację zamówienia od dokonania wcześniejszej zapłaty. 
 

§ 3. 
Zawartość Sklepu (produkt, usługa z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie 
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza 
ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Akceptacja przesyłana jest drogą elektroniczną (bez certyfikowanego, 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 
 

§  4. 
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.  

 
§  5. 

Podane przy produktach (usługach) ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Dostawa elektroniczna produktu na adres 
elektroniczny jest bezpłatna. To samo dotyczy dostawy produktu poprzez udostępnienie go w panelu klienta albo poprzez 
udostępnienie unikalnego linku do pobrania produktu. Raport będzie dostarczany w formie linku internetowego – do pobrania 
ze strony www.share.marketdata.pl z katalogu RAPORT/NAZWA FIRMY/MIESIĄC lub też wysyłany na podany podczas rejestracji 
adres poczty elektronicznej. 
 
  
 
 

 

http://www.cenypolkowe.marketdata.pl/
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WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW 

§  6. 
Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy SPG i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet 
(protokół http lub https). Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem 
do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego 
adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem. Strony sklepu 
dostosowane są do przeglądania przy rozdzielczości ekranu minimum 800 x 600 pikseli.  

 
§ 7. 

Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły chęć zawierania 
umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym SPG przydzieliło konto w Sklepie (nadanie nazwy użytkownika, loginu  
i hasła). Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej 
z danych posiadanych przez SPG. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za 
przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień. 
Warunkiem korzystania ze Sklepu jest podanie nr REGON lub KRS.  
 

§ 8. 
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go 
do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem 
podanym w § 1 oraz aktualność danych Klienta.  

§ 9. 
Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną 
w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. SPG oraz Sklep nie odpowiadają za 
usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów 
pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).  

 
§ 10. 

Wysyłając zamówienie ze strony Sklepu http://cenypolkowe.marketdata.pl/index.html#pricing-plan Klient oświadcza, że 
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania 
postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.  
 

§ 11. 
Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg 
następnego dnia roboczego. Klient może zamówić produkt znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek 
odstępstwa są niedopuszczalne. W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia nie wolno wpisywać merytorycznych 
zmian do przedmiotu zamówienia takich jak np. inny charakter raportu, inna sieć której dotyczy raport, inny format lub sposób 
dostawy raportu etc. Wprowadzenie takich zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia 
produktu o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie). 
 

§  12. 
Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może 
wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w 
jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody SPG. 
  

§ 13. 
Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku 
VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen.  
 

§  14. 
1. Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z żądaniem jest równoznaczne  
z upoważnieniem SPG do wystawienia faktury VAT na zakupione produkty bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia 
SPG do wysyłki faktury e-mailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w 
formacie PDF.  
2. Porozumienie zawarte w niniejszym paragrafie zawierane jest na podstawie art. 2 pkt 32, art. 106 m, art. 106 n oraz art. 112a 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.] (dalej: „ustawa 
VAT”). Klient - odbiorca faktury VAT oświadcza, że akceptuje stosowanie przez SPG - Wystawcę faktur elektronicznych (w tym 
faktur korygujących i duplikatów faktur) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy VAT i wyraża zgodę na przesyłanie faktur 
wystawionych przez SPG za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie PDF lub innym formacie elektronicznym bez 
konieczności dostarczania oryginałów faktur tradycyjną drogą pocztową. SPG zapewnia autentyczność pochodzenia, 
integralność treści i czytelność treści faktury. SPG oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesyłane z adresu e-mail 
cenypolkowe@marketdata.pl na adres e-mail właściwy do przesyłania do niego faktur elektronicznych, którym jest adres 
podany przy rejestracji konta w sklepie. Niezwłocznie po otrzymaniu faktury korygującej Klient zobowiązuje się przesyłać  
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potwierdzenie jej  otrzymania na adres e-mailowy SPG podany powyżej. Każda ze Stron zobowiązuje się na co najmniej pięć dni 
roboczych przed zmianą danych określonych w niniejszym paragrafie poinformować o tym fakcie drugą Stronę drogą 
elektroniczną. Klient może cofnąć oświadczenie złożone w niniejszym paragrafie oświadczenie (zgodę) składając pisemne 
zawiadomienie SPG, w następstwie czego SPG utraci prawo do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych po upływie 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania takiego zawiadomienia, chyba że Klient wskaże w zawiadomieniu datę późniejszą.  

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
§  15. 

Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu pod adresem 
http://cenypolkowe.marketdata.pl/regulamin.pdf. 

 
§ 16. 

Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do pogwałcenia zasady, iż Sklep nie sprzedaje i nie 
udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klientów/użytkowników. 
 

§ 17. 
Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, co nie wymaga zgody Klienta.  

 
DANE OSOBOWE 

§ 18. 
Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane 
są do systemu sprzedaży (systemu SPG służącego do fakturowania kontrahentów i obsługi sprzedaży) w chwili w której Klient 
zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność 
danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.  

§ 19. 
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SMART POINT GROUP spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kotylion 4 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000432101, NIP: 9671355373, REGON 34132071700000 zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Dane wykorzystane będą w 
celu realizacji zawartych umów sprzedaży. Klient został pouczony o prawie wglądu do tych danych, żądania ich zmiany oraz 
usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep. 

 
§ 20. 

Zgody określone w § 18 i 19 wyrażane są odrębnie. Zgoda określona w § 19 nie warunkuje realizacji zamówienia.  
 

PŁATNOŚCI 
 

§ 21. 
Termin płatności za zamówienie wynosi 7-dni od dnia jego złożenia. Sklep nie ma obowiązku udostępnienia produktu czy usługi 

przed otrzymaniem zapłaty. Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w potwierdzeniu 

zamówienia.  

§ 22. 
Sklep akceptuje płatności elektroniczne poprzez operatorów płatności wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Sklep nie 
ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie systemów płatności udostępnionych przez operatorów płatności.  

 
WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ 

 
§ 23. 

Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z warunkami podanymi przy opisie produktu w Sklepie. Tam też określony zostanie 
termin realizacji zamówienia (np. 3 dni, 7 dni, natychmiast).  

 
§ 24. 

W momencie otrzymania produktu albo usługi (np. raportu) Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia sprzedanej rzeczy i jej 
zgodności z opisem. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni od dnia wysyłki mu 
produktu/usługi/raportu) złożenia reklamacji za pośrednictwem Sklepu (formularz kontaktowy albo zakładka reklamacje). 
Reklamacja zgłoszona po tym terminie jako spóźniona podlega odrzuceniu. Rękojmia jest wyłączona. Reklamacja będzie 
rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez SPG (Sklep). W razie uwzględnienia 
reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe Sklep zaoferuje 
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do wyboru inny produkt (np. kolejny raport) względnie przedłuży subskrypcję o właściwy. Inne roszczenia Klienta są wyłączone. 
Klient nie ma prawa zwrócić produktu/usługi bez porozumienia ze Sklepem i jego zgody. 

 
§ 25. 

Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość. Do umowy nie stosuje się ustawy  
o prawach konsumenta, bowiem dotyczy ona wyłącznie podmiotów profesjonalnych (B2B).  
 

§ 26. 
Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Sklep 
wyrazi na to zgodę.  

 
DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG 

 
§ 27. 

Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę produktów i usług, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. 
 

§ 28. 
Produkty i usługi nie są objęte gwarancją. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.  

 
PRAWA AUTORSKIE 

 
§ 29. 

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi 
Sklepu lub innych osób. To samo dotyczy produktów i usług udostępnionych przez Sklep, w tym Raportów. Wszelkie kopiowanie, 
wykorzystywanie utworów, baz opisanych w tym paragrafie bez zgody Sklepu lub innego uprawnionego podmiotu jest 
zabronione. W przypadku sprzedaży raportów dotyczących branży FMCG Sklep udziela licencji na ich korzystanie w celach 
związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, jednak wyłącznie na własne potrzeby, bez prawa ich 
powielania, reprodukowania, udostępniania innym osobom w jakimkolwiek celu. Sklep ma prawo oznaczyć dostarczony produkt 
(usługę) tzw. watermarkiem zawierającym nazwę Klienta i jego adres email podany przy rejestracji, w celu wyeliminowania 
nieuprawnionego rozpowszechniania raportu ze szkodą dla sklepu. Klient w razie naruszenia licencji naprawie Sklepowi wszelką 
wynikłą z tego szkodę. Klient przyjmuje do wiadomości, iż produkty i usługi Sklepu (w tym raporty) mogą podlegać ochronie na 
podstawie ustawy o bazach danych. Licencja udzielana jest na czas wskazany przy produkcie/usłudze (np. raporcie). Raporty 
oferowane przez Sklep nie mają ograniczeń, jeśli idzie o liczbę użytkowników z nich korzystających u Klienta pod warunkiem, że 
są to jego pracownicy lub współpracownicy wykonujący analogiczne czynności co pracownicy, a nadto osoby te przestrzegają 
zasad opisanych w tym paragrafie.Raport jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego Klienta. Raport nie może być 
przesyłany, powielany bądź cytowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Sklepu (SPG). 
 

§ 30. 
Zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep 
tylko w celach informacyjnych.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 31. 

Sklep zastrzega sobie prawo do:  

 zmiany cen oraz ilości produktów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,  

 wycofania poszczególnych produktów, usług z oferty sklepu internetowego,  

 wprowadzania nowych produktów, usług do oferty sklepu internetowego,  

 przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.  
 

§ 32. 
 

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę (Klienta) oraz usługodawcę (Sklep) treści o charakterze bezprawnym. 
 

§ 33. 
Dane przekazanie w wyniku wypełnienia arkusza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.  

 
§ 34. 

Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet 
wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 
§ 35. 
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Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Załącznikiem do regulaminu może być dodatkowy lub uzupełniony wykaz 
produktów i usług oferowanych przez sklep wraz z ich cenami, okresami licencji oraz innymi warunkami zakupu.  

 
§ 36. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących 
przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony; aktualna treść Regulaminu dostępna 
jest pod adresem http://cenypolkowe.marketdata.pl/regulamin.pdf. W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać 
realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.  
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POLITYKA PRYWATNOŚCI  
SKLEPU INTERNETOWEGO B2B Smart Point Group Sp. z o.o. 

  
Korzystanie ze Sklepu jest równoznacznie z akceptacją niniejszej polityki prywatności. Wprowadzanie danych osobowych w 
Sklepie (na koncie Klienta) lub podanie tych danych SPG stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych przez 
Sklep (SPG).  Wyrażenie zgody następuje przez zaznaczenie opcji „akceptuję Regulamin Sklepu”, lub „akceptuję Politykę 
Prywatności” albo poprzez zaakceptowanie formułki „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych […]”, której pełna 
treść zgodna z wymaganiami prawa znajduje się na stronie Sklepu.  
  
Dane podane Sklepowi są chronione zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych 
(Dz.U. z 2002 r., nr  101, poz. 926) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., 
nr 144, poz. 1204).  
  
Sklep zbiera następujące dane osobowe użytkowników: 
1) dane zbierane aktywnie:  
a) imię i nazwisko oraz/lub nazwę (firmę) przedsiębiorcy pod którą działa, nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło, których 
użytkownik będzie używał podczas korzystania z witryny Sklepu. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do 
korzystania z większości usług Sklepu. Odmowa podania tych danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług przez 
Sklep, 
b) aby skontaktować się ze Sklepem użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie formularza kontaktowego  
w ramach którego będzie podawał: imię i nazwisko lub nazwę pod którą działa, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Podanie 
danych jest niezbędne dla skontaktowania się ze Sklepem, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania 
kontaktu. 
2)Dane zbierane biernie (dane eksploatacyjne): dane zbierane przez serwer lub program do analizy zachowań klienta na stronie 
podczas każdorazowej wizyty użytkownika, nie wymagające podania ich przez użytkownika np. adres IP, nazwa domeny, typ 
przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. 
  
Powierzone Sklepowi dane osobowe udostępniane i przetwarzane będą wyłącznie w celu w jakim zostały mu przekazane. Dane 
wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży oraz czynności prawnych im towarzyszących, które integralnie 
są związane z zawartą umową sprzedaży.  
Dane będą wykorzystane również do: 
przesyłania drogą e-mailową informacji, treści reklamowych o tematyce związanej z tematyką Sklepu jeżeli użytkownik zapisał 
się do newslettera lub w inny sposób wyraził zgodę na otrzymywanie tych informacji, 
do przesyłania ofert handlowych skierowanych do grup użytkowników lub całej bazy zarejestrowanych użytkowników, która 
może być związana z prezentacją Sklepu lub ofertą Sklepu, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tych informacji, 
do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do systemu, 
do udzielenia odpowiedzi na zapytanie – dotyczy danych zbieranych podczas korespondencji użytkownika ze Sklepem, 
do udostępnienia pracownikom Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych podczas kontroli – zgodnie  
z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), 
do udostępnienia organom wymiaru sprawiedliwości – zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  
  
  
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) użytkownikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także 
inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych 
osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualniania, sprostowania danych, usunięcia danych ze zbioru. Danych zbieranych biernie 
(danych eksploatacyjnych) nie da się zmienić.  
  
Komunikacja między komputerem użytkownika, a Sklepem w trakcie zbierania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem 
protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bazy danych Sklepu są również zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. 
  
Sklep ma prawo wykorzystywania cookies, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika oraz jego geolokalizacji podczas 
korzystania ze strony Sklepu. Cookies nie zawierają danych osobowych. Klient ma prawo wyłączyć obsługę cookies poprzez 
stosowne ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z zaleceniami jej producenta.  
 
  
Sklep dba o prawo do prywatności użytkowników portalu. Każdego użytkownika Sklepu obowiązuje aktualna polityka 
prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce 
prywatności, jednakże zmiany te nie naruszą podstawowych zasad polityki prywatności. Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia 
osobom trzecim danych osobowych użytkowników Sklepu.  
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Podmiot zbierający dane: SMART POINT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Kotylion 4 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000432101, NIP: 9671355373, REGON 34132071700000. 
 
Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki Prywatności Sklepu prosimy nie wprowadzać żadnych danych do formularzy i   nie 
korzystać ze stron Sklepu.  
 

 


