REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „www.eskadra.pl”
z dnia 1 czerwca 2018 roku
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Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „www.eskadra.pl”
dostępnego pod adresem http://www.eskadra.pl/.
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
1) „Usługodawca” – Grupa Eskadra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie przy ul. Jeleniogórskiej 17, 30-422 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000223980,
posiadająca NIP 5262823248. Adres Usługodawcy do korespondencji to: ul. Jeleniogórska 17, 30-422
Kraków, zaś adres poczty elektronicznej to: eskadra@eskadra.pl;
2) „Serwis" - prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy „www.eskadra.pl”,
znajdujący się pod adresem: http://www.eskadra.pl/;
3) „Użytkownik" - każda osoba, która korzysta z Serwisu;
4) „Regulamin" - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z załącznikiem nr 1
„Polityka Prywatności”;
5) „Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.eskadra.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać
Regulamin w postaci pliku w formacie PDF.

Warunki techniczne świadczenia Usług
§2
Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
1) przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
2) posiadania adresu e-mail,
3) systemowego programu pocztowego (np. Microsoft Outlook lub inny o podobnych właściwościach),
4) włączonej obsługi „cookies”.
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Użytkownik
§3
Użytkownikami mogą jedynie pełnoletnie osoby fizyczne które posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych.
Użytkownik zamawiający Newsletter akceptuje Regulamin przy zamawianiu tej Usługi.
Usługi
§4
Za pomocą Serwisu Usługodawca świadczy usługi informacyjne i promocyjne w zakresie działalności
Usługodawcy, tj.:
1) dostarczanie treści o charakterze informacyjnym dotyczących działalności Usługodawcy,
2) usługę możliwości przekierowania do programu pocztowego Użytkownika w celu przesłania
wiadomości mailowej do Usługodawcy,
3) usługę Newslettera.
Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.
Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres mailowy wskazany przez
Użytkownika informacji o działalności Usługodawcy oraz informacji promocyjnych, w tym informacji
stanowiących informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie
§5
Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego
poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w
Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
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Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w
całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym
mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ochrona prywatności i dane osobowe
§6
W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich
pochodzące, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.
Przerwy w działaniu Serwisu
§7
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego
czasową niedostępnością.
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Postępowanie reklamacyjne
§8
Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod
adresem eskadra@eskadra.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1)
zdanie ostatnie.
Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej złożono reklamację.
Zmiany Regulaminu
§9
O planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji
na stronie głównej Serwisu przez co najmniej 14 dni.
O planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników korzystających z Newslettera
za pomocą poczty elektronicznej.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia umieszczenia w Serwisie informacji, której
mowa w ust. 1.
Korzystanie z Newslettera wymaga zaakceptowania przez Użytkownika zmiany Regulaminu. Odmowa
akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika skutkuje wypowiedzeniem przez Usługodawcę umowy
dotyczącej świadczenia usług w ramach Newslettera.
Czas trwania umowy i jej zakończenie
§10
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas
nieokreślony.
Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia Usługi, przesyłając
odpowiednie oświadczenie na adres eskadra@eskadra.pl bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany
w §1 ust. 2 pkt 1).
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających
prawa osób trzecich.
Postanowienia końcowe
§11
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w
szczególności:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 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.
5) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2018 r.
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Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 – „Polityka Prywatności”.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu serwisu internetowego „www.eskadra.pl"
POLITYKA PRYWATNOŚCI
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Zasady ogólne
§1
Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony
poufności informacji przekazywanych przez nich w ramach Serwisu.
Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez
Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa
okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
Pozyskiwanie danych osobowych
§2
Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
Korzystanie z usługi Newslettera wymaga podania przez Użytkownika adresu mailowego.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
§3
Użytkownik wysyłający wiadomość do Usługodawcy, zamawiający Newsletter wyraża zgodę na
przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania tych Usług. Usługodawca
przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i art. 23
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla świadczenia Usługi
Newslettera.
Przetwarzanie danych osobowych
§4
Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika jedynie w zakresie i okresie niezbędnym do
świadczenia Usługi Newslettera.
Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając
najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji,
Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników w szczególności przed dostępem, pozyskiwaniem i
modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba
że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.
Prawa Użytkownika
§5
Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych osobowych w przypadkach prawem przewidzianych.
Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które podał Usługodawcy i ma prawo przesłać te
dane innemu administratorowi, jak również może żądać przesłania przez Usługodawcę swoich danych
osobowych innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 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.
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania przez Usługodawcę
jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

