POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI SUPERMEDIA SP. Z O.O.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszych usług oraz wypełnienia wymogów
wynikających z przepisów prawa, spółka SUPERMEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie publikuje
niniejszy dokument, w którym wyjaśnia w jaki sposób są przetwarzane i zabezpieczane dane
pozyskiwane od użytkowników serwisów oraz innych usług.
1.2. Niniejsze zasady obowiązują wszystkich użytkowników odwiedzających serwisy prowadzone przez
spółkę Supermedia sp. z o.o., jak również osoby korzystające z aplikacji mobilnych.
1.3. Warunki świadczenia poszczególnych usług mogą regulować zasady przetwarzania danych w sposób
odmienny. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter
względem zasad określonych w niniejszym dokumencie.
1.4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu lub dokonaniem rejestracji, powinien zapoznać
się z treścią niniejszej Polityki.
1.5. Niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do serwisu, którego administratorem jest SUPERMEDIA sp. z
o.o.
1.6. SUPERMEDIA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisie, umożliwiające
użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorami są inne podmioty. W
przypadku, gdy produkty i usługi zawierają linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych
przez nie usług, spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.
2. DEFINICJE
Użyte sformułowania oznaczają:
2.1. Administrator – podmiot zarządzający Serwisem i Usługami, tj. spółka Supermedia sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: ul. Senatorska 13/15 (00-075) Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029537, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP 9570549503 oraz numer statystyczny REGON: 191304677, z kapitałem
zakładowym w wysokości: 6.056.000,00 PLN.
2.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz
innej podobnej technologii.
2.3. Konto – konto zarejestrowane w Serwisie przez Użytkownika.
2.4. Polityka – niniejszy dokument określający zasady przetwarzania Danych osobowych.
2.5. Polityka cookies – dokument określający zasady stosowania plików cookies i podobnych technologii w
Serwisie oraz wykorzystywania informacji uzyskanych dzięki plikom cookies i podobnym technologiom,
dostępny pod adresem: https://supermedia.pl/pl/i/Polityka-cookies/11

2.6. 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.
2.7. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Supermedia, dostępna pod adresem https://
https://supermedia.pl/
2.8. Supermedia – spółka Supermedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2.9. Usługa – usługa świadczona przez Supermedia, w tym za pośrednictwem Serwisu.
2.10. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z jednej albo kilku Usług.
3. SUPERMEDIA DANYCH OSOBOWYCH I KONTAKT
3.1. Administratorem Danych osobowych, czyli podmiotem gromadzącym i przetwarzającym informacje i
Użytkowniku jest spółka Supermedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3.2. W sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych, w tym realizacji praw, można się
skontaktować z Administratorem przesyłając korespondencję na adres: Supermedia sp. z o.o., ul.
Kamionkowska 45 (03-812) Warszawa, z dopiskiem: „dane osobowe”.
3.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@supermedia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.
4. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Supermedia przetwarza, w tym zbiera Dane osobowe Użytkownika, w związku z korzystaniem przez
Użytkownika z Serwisu oraz Usług.
4.2. Supermedia może przetwarzać następujące Dane osobowe:
-

dane o aktywności,

-

dane geolokalizacyjne,

-

dane identyfikacyjne,

-

dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu),

-

dane dotyczące urządzenia Użytkownika,

-

preferencje Użytkownika,

-

informacje o przebiegu umowy,

-

dane dotyczące logowania się Użytkownika i korzystania z Serwisu i Usług,

-

adres IP,

-

identyfikatory,

-

informacje zebrane dzięki plikom cookies i podobnym technologiom.

4.3. W celu uzyskania informacji na temat celu i zasad stosowania plików cookies i podobnych technologii
należy zapoznać się z Polityką cookies dostępną pod adresem: https://
https://supermedia.pl/pl/i/Polityka-cookies/11
4.4. Supermedia może pozyskiwać Dane osobowe Użytkownika z różnych źródeł, min. z portali
społecznościowych (w przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem portalu
społecznościowego).
4.5. Supermedia nie kieruje treści marketingowych do osób, które nie ukończyły 18 roku życia, ani w sposób
świadomy nie przetwarza Danych osobowych takich osób.
5. DANE PRZETWARZANE PRZEZ SUPERMEDIA
5.1. Użytkownik może korzystać z Serwisu bez konieczności dokonywania rejestracji lub logowania
oraz podawania Danych osobowych.
5.2. Podczas przeglądania Serwisu przez Użytkownika, Supermedia nie gromadzi Danych osobowych,
z wyjątkiem informacji przesyłanych przez przeglądarkę, które są niezbędne dla zapewnienia
technicznego dostępu do Serwisu. Takie informacje obejmują:
-

adres IP,

-

datę i godzinę zapytania,

-

treść zapytania (domena Serwisu),

-

domenę strony internetowej, z której pochodzi zapytanie,

-

typ, język i wersję przeglądarki,

-

rodzaj i wersję systemu operacyjnego,

-

dane techniczne urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu).

5.3. Powyższe dane wykorzystywane są do udoskonalania Serwisu, dostosowywania go do potrzeb
Użytkowników oraz bardziej efektywnego usuwania wykrytych nieprawidłowości działania Serwisu.
Informacje te pozwalają także zarządzać właściwościami serwerów, aby spełniać wymogi
dotyczące wolumenów.
5.4. Supermedia w celu świadczenia Usług wykonuje następujące działania:
-

zarządzanie siecią,

-

zapewnienie wsparcia technicznego,

-

czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, w tym
obsługi abonentów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

-

rozpatrywanie reklamacji,

-

fakturowanie,

-

pobieranie opłat,

-

ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny wiarygodności
płatniczej,

-

kontrolę jakości usług,

-

oferowania produktów i usług,

-

informowanie o zmianie regulaminów i polityk,

-

prowadzenie konkursów związanych z promocją usług i produktów.

5.5. Supermedia w związku ze świadczeniem Usług może przetwarzać następujące Dane osobowe:
-

dane kontaktowe,

-

Informacje o koncie abonenckim,

-

dane związane z dostarczaniem usług telewizji,

-

dane związane z dostarczaniem usług telefonii,

-

dane związane z dostarczaniem usługi Internetu,

-

dane pozyskane w punktach sprzedaży,

-

dane pochodzące z aplikacji w menu usługi telewizyjnej,

-

dane zebrane w związku z odwiedzaniem stron,

-

dane zebrane w związku z korzystaniem z aplikacji internetowych,

-

dane dotyczące usługi poczty elektronicznej.

5.6. Supermedia zbiera Dane osobowe podczas rejestracji - zakładania konta klienta w Serwisie w
związku ze sprzedażą produktów lub świadczeniem Usług. W celu realizacji zamówionych
produktów lub usług SUPERMEDIA oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest
dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
5.7. W trakcie rejestracji SUPERMEDIA poinformuje Użytkownika, podanie których informacji z
wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne oraz wskaże, które informacje są
dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.
5.8. SUPERMEDIA może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników podczas korzystania z Serwisu
lub interakcji z Serwisem (np. w wyniku przesłania informacji przez formularz interaktywny).
5.9. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnych, mogą być gromadzone Dane osobowe takie jak:
-

informacje o urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do danej aplikacji, w tym
identyfikator urządzenia mobilnego, identyfikator użytkownika (User ID),

-

typ i wersja programu operacyjnego,

-

inne dane (w zależności od zgód wyrażonych przez Użytkownika).

5.10. SUPERMEDIA może przetwarzać inne Dane osobowe przekazane przez Użytkownika, jeśli jest to
niezbędne do wykonania zawartych umów i świadczenia usług, kontaktu i odpowiedzi na pytania
Użytkownika.

6. CELE I PODSTAWY I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. SUPERMEDIA może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników w następujących celach, w
oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:
6.1.1. Zgoda
W takim przypadku Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych
osobowych, bądź Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie udostępnia SUPERMEDIA swoje Dane
osobowe (np. wypełnienie nieobowiązkowego pola formularza).
Podstawę prawną przetwarzania Danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
W takim przypadku podanie Danych osobowych i wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne.
Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na
zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
Zgoda Użytkownika jest zbierana w celu zainstalowania w urządzeniu Użytkownika plików
cookies i innych technologii (w przypadku plików innych niż niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania Serwisu i Usług), udostępniania przez SUPERMEDIA danych elektronicznych
zbieranych za pośrednictwem plików cookies oraz przetwarzania tych danych przez
SUPERMEDIA w celu profilowania oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam w Serwisie
oraz poza nim.
Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, lub do
czasu ustania celu, w jakim zostały zebrane.
6.1.2. Zawarcie i wykonanie umowy
SUPERMEDIA może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika ze względu na konieczność
zawarcia umowy i zrealizowania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży produktów lub
świadczenia Usług.
W przypadku zamówienia Usług lub produktów za pośrednictwem Serwisu lub aplikacji mobilnej,
Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe niezbędne dla realizacji takich usług przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) RODO.
Podanie Danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy.
6.1.3. Obowiązek prawny
SUPERMEDIA może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników ze względu na konieczność
realizacji obowiązków prawnych. Obejmuje to sytuacje, w których przechowywane muszą być
dane np. wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

Podstawę prawną przetwarzania Danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz
poszczególne akty prawne.
Podane Danych osobowych wynika z przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa.
6.1.4. Prawnie uzasadniony interes
SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe również, gdy będzie to niezbędne do celów
wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez SUPERMEDIA.
Podstawę prawną przetwarzania Danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe
Użytkowników w celu:
-

prowadzenia analiz i statystyk, czyli w celu badania aktywności Użytkowników, a także ich
preferencji, poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu, w tym celu dane będą
przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;

-

w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, w tym celu dane będą
przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji tego celu;

-

w celu obsługi zapytań i reklamacji, przez okres niezbędny do zakończenia procesu obsługi
otrzymanego zapytania lub reklamacji;

-

w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, do momentu rozwiązania umowy lub
zgłoszenia sprzeciwu.

-

dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, do upływu terminu przedawnienia roszczeń
lub zakończenia postępowania.

W ramach prawnie uzasadnionego interesu, SUPERMEDIA udostępnia także w swoich
serwisach funkcje oferowane przez serwisy społecznościowe (np. przyciski „Lubię to”) oraz
przekazuje wybrane dane Użytkowania operatorom tych serwisów. Prawnie uzasadnionym
interesem jest w tym przypadku zwiększenie atrakcyjności Serwisu SUPERMEDIA.
Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie Danych osobowych lub podanie
niekompletnych Danych osobowych może uniemożliwić np. bezpieczne korzystanie z usług.
7. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
7.1. SUPERMEDIA przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone przez
SUPERMEDIA w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane
wyłącznie w celu informowania Użytkowników o aktywności SUPERMEDIA oraz promowaniu różnego
rodzaju usług oraz produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7.2. Wspólnym administratorem Danych osobowych przetwarzanych na profilach (fanpage), w zakresie
prowadzenia statystyk (w tym w ramach profilowania i wykorzystywania plików cookies), jest Meta
Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (dawniej działająca pod firmą Facebook Ireland Limited),

adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irlandia. Wspólny administrator wyznaczył
inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem formularza dostępnego
na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
7.3. W przypadku wspólnego administrowania, zarządzanie Danymi osobowymi odbywa się na zasadach
określonych w porozumieniu zawartym z Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (dawniej
działająca pod firmą Facebook Ireland Limited), którego zasady możesz znaleźć
tu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
8. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
8.1. SUPERMEDIA może udostępnić Dane osobowe Użytkowników, wyłącznie w przypadku, gdy posiada
do tego podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa
(np. policji, prokuraturze, poszczególnym urzędom), lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług
oferowanych przez SUPERMEDIA (np. podmiotom świadczącym usługi na rzecz SUPERMEDIA).
8.2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych
podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności, kiedy
jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów SUPERMEDIA lub praw innych
Użytkowników.
8.3. Dostęp do Danych osobowych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, które realizują usługi na rzecz
SUPERMEDIA (w tym, w celu dostarczania usług Użytkownikom), jak: dostawcy usług IT,
podwykonawcy usług SUPERMEDIA, podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii
w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe, kancelarie prawne,
kancelarie windykacyjne. Supermedia zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem
jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.
8.4. Dostęp do Danych osobowych mają także upoważnieni pracownicy i współpracownicy SUPERMEDIA,
którzy przetwarzają dane osobowe w związku z realizacją swoich obowiązków służbowych.
8.5. Na podstawie zgody Użytkownika, jego Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom
do ich własnych celów.
9. PRAWA UŻYTKOWNIKA
9.1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez RODO,
Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
9.1.1. Prawo dostępu do danych osobowych.
SUPERMEDIA na wniosek Użytkownika poinformuje jakie Dane osobowe Użytkownika
przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.
9.1.2. Prawo do sprostowania danych osobowych.
W przypadku, w którym Dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne,
Użytkownik może żądać od SUPERMEDIA ich sprostowania lub uzupełnienia.
9.1.3. Prawo do usunięcia danych osobowych.

W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od SUPERMEDIA usunięcia Danych
osobowych przetwarzanych przez SUPERMEDIA (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia
usług przez SUPERMEDIA).
9.1.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Użytkownik może żądać od SUPERMEDIA czasowego wstrzymania przetwarzania jego Danych
osobowych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych
sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego Danych
osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność
danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Supermedia nadal będzie uprawniona do
przechowywania Danych osobowych.
9.1.5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych.
W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych na
podstawie zgody) Użytkownik ma prawo do otrzymania Danych osobowych przetwarzanych
przez SUPERMEDIA w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu SUPERMEDIA.
9.1.6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik może
wycofać zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność
z prawem przetwarzania przez SUPERMEDIA Danych osobowych Użytkownika, które dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez SUPERMEDIA jego Danych
osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, kiedy:
i.

SUPERMEDIA przetwarza Dane osobowe Użytkownika na podstawie własnego prawnie
uzasadnionego interesu lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy
te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika;

ii. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego;
iii. przetwarzanie Danych osobowych obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji
wobec Użytkownika, w tym profilowanie.
9.2. Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą
elektroniczną na adres e-mail: iod@supermedia.pl, lub pisemnie na adres: Supermedia Sp. z o.o.
ul. Kamionkowa 45, 03-812 Warszawa.
9.3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
10.1. SUPERMEDIA nie przekazuje Danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

10.2. SUPERMEDIA może przekazać Dane osobowe do państw trzecich, tj. nie należących do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku przekazanie odbywa się o ile jest konieczne i z
zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony:
10.2.1. współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których
została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
10.2.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
10.2.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
10.3. W niektórych przypadkach Dane osobowe mogą zostać przekazane do odbiorców z państw trzecich tj.
z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia
usług lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.
10.4. SUPERMEDIA przed przekazaniem Danych osobowych weryfikuje, czy w państwach trzecich, tj.
państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony
Danych osobowych. W określonych sytuacjach przekazanie Danych osobowych do państw trzecich
może jednak wiązać się z ryzykiem z uwagi na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz brak zabezpieczeń i skutecznych środków ochrony
prawnej w państwach trzecich.
11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
11.1. Informacje przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane i przechowywane
z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez
RODO i polskie prawo. Dane osobowe przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu
wysokich standardów ochrony.
11.2. SUPERMEDIA zabezpiecza Dane osobowe Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem,
wykorzystaniem lub ujawnieniem. Korespondencja oraz inne treści są objęte tajemnicą
telekomunikacyjną. Bez zgody Użytkownika lub wniosku uprawnionego organu nie udzielamy dostępu,
ani nie przekazujemy treści.
12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
12.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
12.2. W przypadku aktualizacji Polityki, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie
informacji w Serwisie.
12.3. Fakt korzystania z Serwisu będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersji Polityki.
12.4. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 28.04.2022 r

