
Artykuł 1. DEFINICJE 

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 

 

BIS – Paweł Błaszczyk, Halembska 88, 41-706 Ruda Śląska, NIP 641-228-09-57, 
REGON 241244899 
 

PORTAL - prowadzony przez BIS w języku polskim serwis internetowy on-line o 

charakterze otwartym, w ramach którego Użytkownik może wyszukiwać Towary oferowane 

przez Sprzedających, utrzymywany przez BIS w domenie ….pl  

 

TOWAR - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem ofert Sprzedających, 

zgodnie z Regulaminem 

 

UŻYTKOWNIK  - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał zapytania, w 

wyniku którego uzyskał on dostęp do ofert Sprzedających na zasadach określonych w 

Regulaminie 

 

SPRZEDAJĄCY - podmiot oferujący do sprzedaży Towary na Portalu prowadzonym przez 

BIS 

 

OFERTY - niewiążące propozycje sprzedaży Towarów, do których Użytkownik otrzymuje 

dostęp po złożeniu określonego zapytania (specyfikacji) poprzez Portal 

 

REGULAMIN - niniejszy Regulamin Portalu  

 

 

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PORTALU 

 

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i 

zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, 



ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać 

zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

 

2. Użytkownik, poprzez rozpoczęcie korzystania z Portalu, wyraża zgodę na wszystkie 

postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych 

osobowych z zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu działalności Portalu.  

 

 

Artykuł 3. WYSZUKIWANIE OFERT 

 

1. Korzystając z formularza zapytania dostępnego on-line na Portalu, Użytkownik składa 

zapytanie dotyczące poszukiwanego przez niego Towaru. Kategorie Towarów oraz 

szczegóły specyfikacji widoczne są każdorazowo w formularzu zapytania. 

 

2. Zapytanie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem Użytkownika oraz zawierać jego 

adres e-mail lub nr telefonu kontaktowego. 

 

3. Po przetworzeniu zapytania Użytkownik otrzymuje listę wyników wraz z danymi 

Sprzedających. Kolejność wyników zależna jest od hierarchii specyfikacji dokonanej 

przez Użytkownika. 

 

4. Lista wyników nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

 

Artykuł 4. KONTAKT ZE SPRZEDAJ ĄCYM 

 

1. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się niezależnie od Portalu. Użytkownik ma prawo 

kontaktować się tylko z wybranymi przez siebie Sprzedającymi, bądź zrezygnować z 

dalszego kontaktu. 

 

2. Niezależnie od powyższego, Sprzedający, których oferty zawarte były w liście wyników, 

otrzymują automatycznie informację e-mail, zawierającą specyfikację zapytania oraz dane 

Użytkownika, o których mowa w art. 3 ust. 2 Regulaminu. 

 



3. Sprzedającemu przysługuje prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez e-

mail lub telefonicznie celem przedstawienia swojej oferty. 

 

Artykuł 5. ZAWARCIE UMOWY 

 

1. BIS nie pośredniczy przy zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikami a Sprzedającymi. 

 

2. Zawarcie umowy następuje bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a wybranym przez 

niego Sprzedającym. 

 

3. BIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania albo nienależytego 

wykonania umowy przez Sprzedającego, jak również niedojścia do skutku umowy, 

stwierdzenia jej nieważności lub rozwiązania przez sąd lub inny uprawniony organ. 

 

Artykuł 6. POLITYKA PRYWATNO ŚCI 

 

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe BIS zbiera i przetwarza zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą 

w poniższych ustępach. 

2. BIS przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. BIS z należytą 

starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności BIS zabezpiecza dane 

przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich 

przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. BIS sprawuje stałą 

kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w 

możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy 

jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu. 

3. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 

Danych Osobowych. Administratorem danych jest BIS. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak 

również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji 

usług świadczonych przez BIS w ramach Portalu. 



5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

6. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Portalu są wykorzystywane 

do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Portalu oraz bezpośrednio 

przez Sprzedających. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania 

Użytkownikom przez BIS informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. 

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. 

7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom 

wymiaru sprawiedliwości. 

8. BIS wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach 

technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do 

zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego 

następuje połączenie). 

9. BIS stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają 

dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak 

również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez 

Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na 

zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Portalu, może 

jednak spowodować pewne utrudnienia. BIS nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia 

w korzystaniu z Portalu w przypadku braku możliwości zapisu plików „Cookiem” na 

komputerze Użytkownika. 

 

Artykuł 7. ZMIANY REGULAMINU 

 

BIS może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach 

Portalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez BIS, który nie może być 

krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na Portalu zmienionego Regulaminu. 

 

Artykuł 8. WA ŻNOŚĆ 

 



Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem 

sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 


