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REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.GIEŁDA24.EU 

 

 

§ 1. WPROWADZENIE  

Internetowa giełda ładunków kontenerowych dostępna pod adresem www.gielda24.eu prowadzona jest przez TKM 

KAROL DOŁĘGOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdyni pod adresem: ul. Leśna 16G/3, 81 – 549 Gdynia, 

NIP: 5862341888, REGON: 38261469000000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000771373, kapitał zakładowy: 1 000 PLN (w pełni opłacony). 

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich usług, które jako Administrator świadczymy na Twoją rzecz za 

pośrednictwem Platformy internetowej www.gielda24.eu.  

Giełda24 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom spedycji oraz przewoźników i oferuje swoim Użytkownikom wiele 

usług pozwalających na profesjonalną obsługę zleceń transportowych dla branży kontenerów morskich. Nasza 

Platforma stwarza m.in. możliwość wystawiania ładunków przez spedycję i rezerwowanie ich przez przewoźników, 

wyszukiwania ładunków na mapie, a dzięki wbudowanemu komunikatorowi zapewnia szybki i łatwy kontakt z 

kontrahentami. A to wszystko zupełnie za darmo! 

Definicje: 

a) Administrator (My) – właściciel domeny zarządzający Platformą internetową dostępną pod adresem 

www.gielda24.eu; 

b) Użytkownik (Ty) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach 

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  która korzysta z usług 

świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora; 

c) Platforma internetowa (Giełda24) – strona internetowa pod którą prowadzimy Naszą internetową 

Platformę dla branży kontenerów morskich, działająca w domenie www.gielda24.eu – to za 

pośrednictwem Platformy świadczymy na Twoją rzecz usługi określone w niniejszym Regulaminie; 
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d) Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny umożliwiający rejestrację Użytkownika na Platformie 

Giełda24; 

e) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Ciebie, zbiór zasobów w 

Naszym systemie teleinformatycznym, w którym to gromadzone są Twoje dane; 

f) Hasło – ciąg znaków używany podczas dostępu do Twoich danych, do których nikt inny nie powinien mieć 

dostępu (w szczególności do logowania do swojego Konta); 

g) Newsletter – usługa, którą świadczymy drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu od Nas 

wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych z Naszą Platformą internetową (m. in. 

informacji o nowych ofertach i usługach związanych z działalnością Naszej giełdy transportowej dla branży 

kontenerów morskich); 

h) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 

344), zawierana pomiędzy Tobą, jako Użytkownikiem, a Nami, jako Administratorem Platformy, która nie 

pociąga za sobą żadnych opłat; 

i) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym 

mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem 

przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu 

przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania 

przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane 

dotyczą, obowiązki i prawa Stron. 

Usługi jakie świadczymy dla Ciebie w ramach Naszej Platformy internetowej, to: 

1) możliwość dołączenia do Naszej zaufanej społeczności, co wiąże się przede wszystkim z:  

a) możliwością rejestracji oraz uzupełniania i prowadzenia swojego Konta, 

o dla użytkowników niezarejestrowanych, Giełda24 jest dostępna w bardzo ograniczonym 

zakresie – możesz jedynie:  

 zapoznać się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Naszej Platformy 

internetowej: Regulaminem, Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies, 

 skorzystać z Formularza rejestracyjnego, 

 zapisać się do Naszego Newslettera, 

o dla użytkowników zarejestrowanych możliwe jest pełne korzystanie z Giełdy24, o czym 

mowa w lit. b poniżej, 

b) korzystaniem – po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Naszej Platformie – ze wszystkich 

dostępnych usług, w tym m.in. możliwość: 

o przeglądania Ofert w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego – dla Twojej 

wygody pogrupowaliśmy wszystkie Oferty w następujący sposób: Import, Eksport, 

Wolne pojazdy, Kontenery poimportowe; 
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o dodawania Ofert (wystawiania ładunków przez Spedycję) i zarządzania swoimi 

Ofertami, 

o rezerwowania Ofert (rezerwowanie ładunków przez Przewoźników) i zarządzania 

swoimi rezerwacjami, 

o korzystania z Google Maps, które są zintegrowane z Naszą Platformą – dzięki 

wykorzystaniu mapy masz możliwość błyskawicznego zlokalizowania miejsca, w którym 

znajdują się ładunki do zabrania, 

o uzupełnienia swojego Konta o dodatkowe informacje, 

o wysyłania wiadomości do innych Użytkowników Platformy za pomocą Naszego 

komunikatora giełdowego, który przede wszystkim zapewnia szybki i łatwy kontakt z 

Twoimi kontrahentami, 

o wyszukiwania i tworzenia własnych list kontaktów, 

2) wypełnianie Formularzy udostępnianych na stronie internetowej Giełda24 (np. formularz rejestracji czy 

formularz umożliwiający dodanie Oferty), 

3) subskrypcja Newslettera – podany przez Ciebie adres e-mail wykorzystamy do informowania Cię o nowych 

funkcjonalnościach Platformy www.gielda24.eu, ofertach i usługach związanych z działalnością Naszej 

giełdy transportowej dla branży kontenerów morskich – oczywiście, po wyrażeniu przez Ciebie stosownej 

zgody w tym zakresie (pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz 

z niej zrezygnować), 

4) w określonych sytuacjach – także możliwość przeprowadzenia usunięcia Konta. 

Nasze usługi świadczymy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy Regulamin udostępniamy Ci całkowicie 

nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.gielda24.eu w formie, która umożliwia jego pobranie, 

utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin Platformy 

internetowej otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej rejestrację Konta. 

Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek 

praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, kiedy 

postanowienia Naszego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy. 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ  

Jeżeli chcesz korzystać z Naszej Platformy internetowej to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w 

sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi 

obyczajami.  

Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach Giełdy24 powinny mieć równocześnie na względzie 

poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Platformy. 
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Korzystanie z usług, które Ci oferujemy, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym 

Regulaminie. 

Na Naszej Platformie internetowej masz możliwość założenia swojego indywidualnego Konta. Tylko ono sprawi, że 

będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności, które dla Ciebie stworzyliśmy, zupełnie za darmo!  

Nasza ideą jest stworzenie zaufanej społeczności. Dlatego też Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych 

danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Bezpieczeństwo 

Twojego Konta zależy przede wszystkim od Ciebie, dlatego dbaj o swój login i hasło – nie podawaj danych 

dostępowych jakimkolwiek osobom trzecim, a łącząc się z Internetem korzystaj tylko z zaufanego źródła. 

W ramach usług, które Ci oferujemy możesz także zapisać się na subskrypcję Newslettera. Za jego pośrednictwem 

– po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody – będziemy do Ciebie wysyłać określone informacje związane z 

funkcjonowaniem Naszej giełdy transportowej dla branży kontenerów morskich i nie tylko.  

Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do Naszej Platformy), do tego, 

aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w 

jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie internetowej Naszej Platformy, za 

wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. 

Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do Naszego systemu informatycznego 

szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody 

komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do Naszego systemu 

komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników systemu, do którego zaliczyć 

można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie 

szantażujące (ransomware), rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne.  

Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek 

innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób 

korzystania ze strony internetowej www.gielda24.eu. 

Jeżeli zauważysz, że na Platformie internetowej znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z 

Użytkowników działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza 

postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij Nam odpowiednią wiadomość na adres e-mail 

kontakt@gielda24.eu.   

Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z Naszej Platformy internetowej dostępnej pod adresem 

www.gielda24.eu powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne:  
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a) sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, 

b) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe), 

c) przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub 

innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), 

Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,  

d) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy 

elektronicznych.  

Giełda24 może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak jako Administrator 

nie wspieramy i nie gwarantujemy, że Nasza Platforma internetowa będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez 

błędów. 

Platforma internetowa Giełda24 dostępna jest w wersji responsywnej co oznacza, że możesz z niej korzystać – bez 

uszczerbku dla jakichkolwiek oferowanych przez Nas funkcjonalności – także za pośrednictwem smartfona, 

tabletu, czy innego urządzenia mobilnego. 

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

Świadcząc usługi zależy Nam przede wszystkim na Twojej satysfakcji, dlatego też dokładamy należytej staranności, 

aby wszyscy nasi Użytkownicy byli zadowoleni.  

Założenie i prowadzenie Konta 

W ramach Naszej Platformy możesz bezpłatnie założyć i zarejestrować swoje Konto.  

Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać wszystkie możliwości Giełdy24, konieczne jest wypełnienie Formularza 

rejestracyjnego i tym samym założenie Konta. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem korzystania z Naszej Platformy 

zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia. Jeżeli masz 

jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – napisz do Nas na adres: kontakt@gielda24.eu. 

Proces rejestracji Konta przebiega w sposób dwuetapowy: 

Etap I 

Podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego poprosimy Cię o podanie następujących danych: 

a) nazwa Użytkownika – jest to nazwa, która będzie identyfikować Cię na Naszej Platformie, 

b) imię i nazwisko, 

c) adres poczty elektronicznej e-mail, 

d) telefon kontaktowy, 
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e)  dane firmy: pełna nazwa Twojej firmy, adres, kod pocztowy, miasto, numer NIP oraz numer REGON.  

Pamiętaj, aby podczas rejestracji zdefiniować swoje Hasło – to za jego pośrednictwem (oraz wskazanej przez siebie 

nazwy Użytkownika) będziesz miał dostęp do swojego indywidualnego Konta na Naszej Platformie.  

Etap II 

Abyśmy mogli utworzyć Twoje Konto pamiętaj, aby dosłać Nam komplet niezbędnych dokumentów: 

a) dokumenty rejestracyjne firmy – aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do CEIDG lub aktualnego 

odpisu z KRS, 

b) licencję: 

o jeżeli jesteś przewoźnikiem drogowym – licencję transportową (zezwolenie na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego) lub licencję wspólnotową (uprawniającą do wykonywania 

międzynarodowego transportu drogowego), 

o jeżeli jesteś spedytorem – licencję spedycyjną (zezwolenie na wykonywanie transportu 

drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy), 

c) aktualną polisę: 

o jeżeli jesteś przewoźnikiem drogowym – polisę ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego, 

o jeżeli jesteś spedytorem – polisę ubezpieczenia OC spedytora. 

Po wykonaniu wszystkich czynności objętych Etapem I i II musisz poczekać na weryfikację przez Nas wszystkich 

wskazanych przez Ciebie danych. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim przeprowadzana jest 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.  

Po zakończonym procesie rejestracji i pomyślnym wyniku weryfikacji otrzymasz od Nas potwierdzenie utworzenia 

Konta i rozpoczęcia świadczenia usług, które zostanie Ci przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-

mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy Tobą a Giełdą24 traktuje się za zawartą. Od tej chwili 

uzyskujesz pełny dostęp do swojego Konta za pośrednictwem ustalonej nazwy Użytkownika oraz zdefiniowanego 

w procesie rejestracji Hasła. 

 Po dołączeniu do grona Naszych Użytkowników, będziesz miał możliwość uzupełnienia swojego Konta o 

dodatkowe informacje, widoczne w Twoim panelu Użytkownika. Pamiętaj, że masz możliwość zmiany podanych 

przez siebie danych w dowolnym momencie, jednakże zmiana imienia lub nazwiska może zostać dokonana 

wyłącznie przez Nas, na Twój wniosek. Wystarczy, że wyślesz odpowiednią prośbę na adres: kontakt@gielda24.eu. 

Umowa dotycząca prowadzenia Konta, którą zawieramy za pośrednictwem Platformy internetowej Giełda24 

obowiązuje przez czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Oznacza to, że w 

dowolnym momencie możesz ją wypowiedzieć poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: 
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kontakt@gielda24.eu, informującej Nas o chęci rezygnacji. Konto usuniemy niezwłocznie, po zapoznaniu się z Twoją 

prośbą o czym zostaniesz poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail. 

W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika, możliwe jest ponowne utworzenie Konta z wykorzystaniem 

danych dostępowych użytych poprzednio. 

Jako Administrator zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego Konta w kilku przypadkach. Są to jednak sytuacje 

wyjątkowe, których mamy nadzieję nie doświadczymy. Jeżeli jednak: 

a) jako Użytkownik naruszasz postanowienia niniejszego Regulaminu, 

b) poweźmiemy uzasadnione i wiarygodne informacje co do tego, że umieszczasz na Naszej Platformie treści, 

które są w szczególności:  

o nieprawdziwe,  

o niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,  

o naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy innych Użytkowników, 

o naruszają Nasze dobra osobiste lub inne uzasadnione interesy, 

c)  wykorzystujesz świadczone przez Nas usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

d) usuniesz adres poczty elektronicznej e-mail ze swojego Konta, 

– zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego Konta. 

O usunięciu Konta w związku z którąkolwiek z sytuacji określonych powyżej zostaniesz przez Nas poinformowany w 

odrębnej wiadomości e-mail, najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu usunięcia Konta. W przypadku usunięcia 

przez Ciebie ze swojego Konta informacji kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej e-mail), 

poinformowanie takie nie będzie jednak technicznie możliwe.  

W przypadku usunięcia Konta przez Administratora, nie jest możliwe ponowne utworzenie Konta z wykorzystaniem 

danych dostępowych użytych poprzednio. 

W przypadku usunięcia Konta (przez Użytkownika lub przez Administratora), wszystkie zamieszczone przez Ciebie 

Oferty zostaną usunięte. 

Przeglądanie, dodawanie i rezerwowanie Ofert  

Na Naszej Platformie internetowej masz możliwość przeglądania, dodawania i rezerwowania Ofert w zakresie 

transportu krajowego i międzynarodowego – dla Twojej wygody pogrupowaliśmy wszystkie Oferty w następujący 

sposób:  

a) Import,  

b) Eksport,  



8 | S t r o n a  
 

 

c) Wolne pojazdy,  

d) Kontenery poimportowe. 

Zarówno przeglądanie, dodawanie, jak i rezerwowanie Ofert może odbywać się 7 dni w tygodniu przez 24 godziny 

na dobę. 

Aby przeglądać, dodawać lub rezerwować Oferty nie trzeba podejmować żadnych skomplikowanych czynności – 

wystarczy, że skorzystasz z odpowiednich zakładek na stronie internetowej Giełdy24:  

a) Oferty krajowe lub Oferty międzynarodowe – w tym miejscu możesz przeszukiwać prowadzoną przez Nas 

i tworzoną wspólnie z innymi Użytkownikami bazę Ofert; po kliknięciu na interesującą Cię ofertę masz 

możliwość dokonania rezerwacji, 

b) Dodaj Ofertę – w tym miejscu zostaniesz poproszony o uzupełnienie właściwych pół w przygotowanym 

przez Nas, interaktywnym formularzu ofertowym, 

c) Moje Oferty – w tym miejscu możesz zarządzać swoimi Ofertami, 

d) Moje Rezerwacje – w tym miejscu możesz zarządzać swoimi Rezerwacjami. 

Dodana przez Ciebie Oferta będzie emitowana bezterminowo, co oznacza, że dopóki sam jej nie usuniesz, inni 

Użytkownicy będą mogli ją wyświetlić i na nią odpowiedzieć.  

Potwierdzenie zamieszczenia Ogłoszenia zostanie Ci przesłane w formie wiadomości e-mail. 

Pamiętaj, że na Giełdzie24 mogą być zamieszczane wyłącznie Oferty dotyczące towarów i usług, którymi obrót 

dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz które odpowiadają profilowi działalności Naszej Platformy. 

§ 4. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA 

Na Naszej Platformie internetowej zamieściliśmy wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a 

zatem: 

a) Facebook [administrator: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], 

b) Google [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]. 

Każda z zainstalowanych wtyczek została oznaczona stosownym logo, właściwym dla danego dostawcy i może zostać 

uruchomiona już w momencie odwiedzenia strony internetowej Naszej Platformy. Oznacza to, że może dojść do 

sytuacji, w której pewne informacje o tym, że wywołałeś daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i 

w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim ograniczają się 

zazwyczaj jedynie do Twojego adresu IP. 
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O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki plug-in (lub jaki zakres danych może 

zostać wykorzystany czy zarejestrowany) danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach dostawcy dotyczących 

ochrony danych osobowych. W Naszej Polityce Plików Cookies odsyłamy do tych dokumentów, abyś z łatwością 

mógł znaleźć potrzebne informacje. Więcej informacji w zakresie szczegółowego działania wykorzystywanych przez 

Nas wtyczek plug-in znajdziesz w Naszej Polityce Plików Cookies. 

§ 5. NARZĘDZIA ANALITYCZNE 

Nasza Strona internetowa korzysta z takich narzędzi analitycznych jak Google Analytics, Google Search Consol czy 

Piksel Facebooka, na co wyrażasz zgodę jako Użytkownik Giełdy24. 

Wskazane wyżej narzędzia analityczne wykorzystują pliki Cookies, a zatem niewielkie pliki tekstowe składające się z 

szeregu liter oraz cyfr, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Ty – jako 

Użytkownik – korzystasz ze stron internetowych Naszej Platformy internetowej.  

Pamiętaj, że korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki internetowej możesz m.in. zrezygnować z 

instalacji plików Cookies lub skonfigurować pliki Cookies w odpowiadający Ci sposób. Pamiętaj jednak, że 

wyłączenie obsługi plików Cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności Naszej Platformy internetowej. 

Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookies.  

§ 6. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG 

W każdej sytuacji kiedy uznasz, że nie realizujemy Naszych usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, możesz złożyć 

reklamację. Poinformuj Nas o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a my ustosunkujemy się do nich. 

Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do Nas przesłać: 

a) drogą pocztową na adres: TKM KAROL DOŁĘGOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdyni pod 

adresem: ul. Leśna 16G/3, 81 – 549 Gdynia, 

b) lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: 

kontakt@gielda24.eu. 

W treści takiego zgłoszenia podaj następujące informacje: 

a) swoje imię i nazwisko, 

b) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail, 

c) opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń (np. problemy z logowaniem do Konta czy wypełnianiem 

formularzy), 

d) proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania. 
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Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed jej rozpatrzeniem poprosimy 

Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie. 

Do każdej złożonej reklamacji zobowiązujemy się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko 

i wyłącznie na wskazany adres e-mail, chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, pocztą. 

Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana 

za zasadną. 

§ 7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

Decydując się na korzystanie z Naszych usług – co też oświadczasz poprzez akceptację Naszego Regulaminu – 

udzielasz nam licencji na wykorzystanie zamieszczonych przez Ciebie ofert, opisów i innych materiałów dla potrzeb 

Giełdy24. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma charakter nieodpłatnej, niewyłącznej i 

nieograniczonej terytorialnie, a dodatkowo udzielana jest przez Ciebie na czas nieoznaczony i obejmuje wszystkie 

pola eksploatacji – a w szczególności te, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288), nie wyłączając wykorzystania udostępnianych przez Ciebie 

materiałów dla celów promocji i reklamy Naszej Platformy internetowej. 

Zdjęcia oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Naszej Platformy internetowej dostępnej pod adresem www.gielda24.eu należą do Nas lub zostały 

użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie. 

Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności: 

a) kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik,  

b) dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych, które zostały zamieszczone na stronach 

internetowych Giełdy24, 

c) udostępnianie w Internecie takich materiałów, 

–  bez Naszej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie. 

Bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty 

zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów 

marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych. 

Dopuszczanie się działań, które zostały opisane w niniejszym paragrafie jest niezgodne z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, w związku z czym ich podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego 

postępowania (cywilnego lub karnego). 
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§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Szanujemy Twoje prawa i gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. To, co jest 

najważniejsze w związku z ochroną Twojej prywatności, to przede wszystkim to, że: 

a) dokonując rejestracji swojego Konta czy zapisując się do Newslettera – przekazujesz Nam swoje dane 

osobowe, 

b) wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w 

niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów, 

c) w zależności od czynności przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest 

wyrażona przez Ciebie zgoda, zawarcie i wykonanie umowy z Nami, wypełnienie obowiązku prawnego, 

który ciąży na Nas (jako Administratorze Danych Osobowych), a także Nasz prawnie uzasadniony interes, 

d) powierzamy Twoje dane osobowe tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, bez których nie 

moglibyśmy świadczyć Naszych usług na Twoją rzecz – jest to m.in. hostingodawca czy firma IT zajmująca 

się obsługą techniczną Naszej strony internetowej; aby właściwie chronić Twoje dane osobowe – z 

każdym takim podmiotem zawieramy właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

e) korzystamy z narzędzi analitycznych i narzędzi statystycznych Google oraz z narzędzia Piksel Facebooka, 

które zbierają określone informacje odnośnie Twoich odwiedzin na Naszej Platformie – w ramach 

ustawień plików Cookies możesz dowolnie decydować o tym, czy wyrażasz na to zgodę, czy też nie, 

f) zapewniamy Ci możliwość korzystania z wtyczek i innych narzędzi Social media, 

g) w dowolnej chwili możesz skorzystać z praw, jakie przysługują Ci na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia 

informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do 

złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 

h) Twoich danych osobowych nie udostępniamy żadnym innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w Polityce Prywatności Platformy internetowej 

Giełda24. W celu uzyskania bardziej szczegółowych dokumentacji – zapoznaj się z tym dokumentem. 

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Nie ponosimy odpowiedzialności za: 

a) ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub 

niepełnych danych, 

b) szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej (vis maior), przez którą 

rozumiane są: zdarzenia o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), 

niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej 
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sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle 

samemu zjawisku, co jego następstwom) oraz takie, nad którymi człowiek nie panuje, 

c) korzystanie przez Użytkownika z Naszej Platformy internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami 

Regulaminu, 

Jako Użytkownik, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie treści, w szczególności treści:  

a) o charakterze bezprawnym,  

b) które naruszają normy moralne czy obyczajowe, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację, 

c) naruszające dobra osobiste lub godność innych Użytkowników lub osób trzecich. 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Platformy internetowej Giełda24 dostępnej 

pod adresem www.gielda24.eu spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami 

nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, by 

wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

Aby móc dostosowywać Nasze usługi do Twoich potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w 

Regulaminie. Oczywiście o każdych zmianach będziemy informować Cię na stronie internetowej Giełdy24 z 

odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany, o których mowa będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich 

ogłoszenia.  

Wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie – jako 

Użytkownika – przed wprowadzeniem tychże zmian. 

Mamy nadzieję, że w toku Naszej współpracy nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli 

taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami, jako Administratorem a Tobą, jako 

Użytkownikiem Giełdy24, będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego 

mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym dla rozpatrywania 

sporów wynikłych między Stronami, będzie Sąd właściwy dla siedziby Administratora.  

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak: 

a) Polityka prywatności, 

b) Polityka Plików Cookies. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 
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1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawa 

z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe. 

Regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2021 roku. 

 


