REGULAMIN
SERWISU INTERNETOWEGO GLOBALPAY.PL
Niniejszy Regulamin serwisu internetowego http://GlobalPay.pl/ (dalej „Regulamin”) ma
na celu określenie zasad świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółki MTSOFT
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz MT GLOBALPROFIT Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością o danych rejestrowych wskazanych poniżej, za pośrednictwem
serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym http://GlobalPay.pl/
(dalej „Serwis”).
Korzystanie z usług Serwisu
w niniejszym Regulaminie.

oznacza

zaakceptowanie

postanowień

zawartych

Treść Regulaminu wyłożona jest do wglądu w siedzibie powyższych spółek oraz
opublikowana w ramach Serwisu.
Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego
Podmiotem świadczącym usługi pośrednictwa finansowego na podstawie Regulaminu
w Serwisie (dot. płatności z przelewów, PaySafeCard, Paypal oraz G2A Pay) jest spółka
MTSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska
41A/310, 31-831 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638979,
posiadająca nr NIP 6783162637, nr REGON 365476814, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł,
email: biznes@mtsoft.net.pl (dalej „Administrator”).
Podmiotem obsługującym płatności poprzez SMS Premium oraz Direct Billing
na podstawie Regulaminu w Serwisie jest spółka pod firmą MT GLOBALPROFIT spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska 41A/310, 31-831
Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701244,
posiadająca nr NIP 6783170683, nr REGON 368610236, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł,
email: kontakt@mtglobalprofit.pl (dalej „MT GLOBALPROFIT”).
Kontakt z powyższymi spółkami możliwy jest drogą pisemną na podane powyżej adresy
pocztowe lub drogą poczty elektronicznej na podane powyżej adresy e-mail ww. spółek lub
na adres e-mail Serwisu: kontakt@globalpay.pl, dalej jako adres e-mail Serwisu.
Administrator oświadcza, że posiada zgodę na prowadzenie działalności w charakterze
Biura Usług Płatniczych, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19.06.2017,
nr wpisu do rejestru: BP2016/2017, i jest zarejestrowany w rejestrze usług płatniczych
dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Administratora podlega
nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
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Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.
3.

4.

§1.
Niniejszy Regulamin określa m.in. zakres świadczenia usług drogą elektroniczną
przez Administratora i MT GLOBALPROFIT oraz ich rodzaje, a także zasady
korzystania z Serwisu i warunki świadczenia usług. Regulamin określa także
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb
postępowania reklamacyjnego.
Każdy ma możliwość zapoznania się nieodpłatnie z treścią Regulaminu przed
zawarciem Umowy.
Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi przed zawarciem Umowy
i umieszczony jest w Serwisie pod adresem internetowym http://GlobalPay.pl/
w postaci elektronicznej, w sposób pozwalający na jego pozyskanie, odtworzenie,
zapoznanie się, utrwalanie i przechowywanie.
Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Użytkownikiem. Dokonanie
rejestracji oraz utworzenie Konta wymaga zapoznania się Użytkownika z treścią
Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o akceptacji wskazanych w nim zasad.
§2.

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
1) Administrator – MTSOFT Sp. z o.o., ul. Fatimska 41A/310, 31-831 Kraków,
KRS 0000638979, NIP 6783162637, REGON 365476814, email:
biznes@mtsoft.net.pl,
2) MT GLOBALPROFIT – MT GLOBALPROFIT Sp. z o.o., ul. Fatimska
41A/310, 31-831 Kraków, KRS 0000701244, NIP 6783170683, REGON
368610236, email: kontakt@mtglobalprofit.pl,
3) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu
na zasadach wskazanych w Regulaminie i akceptująca warunki Serwisu
zgodnie z Regulaminem, która zawarła Umowę z Administratorem i MT
GLOBALPROFIT na podstawie Regulaminu,
4) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu na zasadach
wskazanych w Regulaminie, rozumiana jako podmiot dokonujący zakupu
towarów lub usług oferowanych przez Użytkownika i dokonujący zapłaty
na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu,
5) Elektroniczne środki przekazu, Serwis Użytkownika – witryna internetowa
lub jej wyodrębniona część, elektroniczny środek przekazu, wykorzystywany
przez Użytkownika do sprzedaży usług lub towarów swojego autorstwa,
niewyłączony niniejszym Regulaminem,
6) Transakcja – umowa sprzedaży lub świadczenia usług lub inna umowa
zawarta w Serwisie Użytkownika, z tytułu której następuje płatność
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za pośrednictwem Serwisu,
7) Serwis – witryna internetowa wraz z właściwymi rozwiązaniami
organizacyjnymi, technicznymi oraz prawnymi należąca do Administratora,
zlokalizowana pod adresem internetowym http://GlobalPay.pl/, umożliwiająca
Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych przez Administratora oraz
z usług świadczonych przez MT GLOBALPROFIT,
8) Usługa – zespół składników materialnych, niematerialnych oraz
organizacyjnych udostępnianych Użytkownikowi w Serwisie zgodnie
z Regulaminem,
umożliwiający
sprzedaż
przez
Użytkownika
za pośrednictwem Elektronicznych środków przekazu treści, usług lub
wirtualnych przedmiotów w Serwisie Użytkownika,
9) Konto – funkcjonalność Serwisu przeznaczona do korzystania z Usługi przez
Użytkownika oraz rozliczeń finansowych z Serwisem,
10)
Operator płatności – zewnętrzny podmiot pośredniczący
w realizowaniu płatności pomiędzy Użytkownikami, Klientami oraz Serwisem,
obsługujący transakcje przelewów bankowych, płatności kartami płatniczymi
lub kredytowymi, jak również płatności w innych formach,
11)
Prowizja – wynagrodzenie w formie prowizyjnej, należne
od Użytkownika, naliczane na zasadach wskazanych w Regulaminie,
12)
Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 683),
13)
Umowa – umowa zawarta pomiędzy MT GLOBALPROFIT,
Administratorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu dotycząca
współpracy w zakresie udostępniania Kupującym możliwości dokonywania
płatności za zakupy dokonane w Serwisie Użytkownika zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie,
14)
Regulamin – niniejszy Regulamin,
15)
Regulamin zewnętrzny – regulaminy serwisów zewnętrznych, w tym
regulaminy płatności elektronicznych, pochodzące od zewnętrznego
usługodawcy biorącego udział w procesie realizacji Usług za pośrednictwem
Serwisu.
§3.
1. Do korzystania z Serwisu wymagany jest:
1) Dowolnego rodzaju komputer, tablet, smartphone lub urządzenie innego
rodzaju posiadające funkcjonalności, jak urządzenia wcześniej wskazane,
z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową taką jak Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub inną
kompatybilną;
2) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Przeglądanie treści powszechnie udostępnionych przez Administratora
za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z Usługi wymaga
założenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego
przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad określonych Regulaminem, zgodnie
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z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz
ustalonymi zwyczajami.
4. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do powstrzymywania się
od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie
Serwisu, w tym m.in. od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego
elementu technicznego, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie,
w tym w szczególności rozsyłania spamu lub treści naruszających obowiązujący
porządek prawny, zasady współżycia społecznego lub ustalone zwyczaje,
prowadzenia na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności
komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub agitacyjnej.
6. Prawa własności intelektualnej do wszelkich utworów, logotypów, oznaczeń
graficznych, skryptu oraz narzędzi go generujących w ramach Serwisu, przynależą
wyłącznie Administratorowi. Wykorzystywanie powyższych składników majątku
przedsiębiorstwa Administratora przez Użytkownika może następować wyłącznie
w zakresie umożliwiającym korzystanie ze świadczonej Usługi, na zasadach
określonych Regulaminem.
Dział II
REJESTRACJA I OBSŁUGA KONTA

1.
2.
3.
4.

5.

6.

§4.
Warunkiem korzystania z Usługi jest dokonanie rejestracji i zaakceptowanie
Regulaminu.
Rejestracja następuje na podstawie wypełnionego i zaakceptowanego formularza
rejestracyjnego, dostępnego pod adresem: http://GlobalPay.pl/rejestracja.
Po dokonanej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do obowiązującej Tabeli
Prowizji i Opłat, jednakże jego Konto nie jest jeszcze aktywne.
Zawarcie Umowy następuje na podstawie Regulaminu przy użyciu Serwisu i nie
wymaga podpisania dokumentu Umowy pomiędzy MT GLOBALPROFIT,
Administratorem i Użytkownikiem.
Umowa zawierana jest przez Użytkownika z Administratorem w zakresie usługi
pośrednictwa finansowego (dot. płatności z przelewów, PaySafeCard, Paypal oraz
G2A Pay) i z MT GLOBALPROFIT jako umowa dzierżawy Serwisu Użytkownika
w części dotyczącej usług SMS Premium i Direct Billing umożliwiających
dokonywanie płatności w tej formie w ramach Transakcji.
W wyniku prawidłowej rejestracji tworzone jest dla Użytkownika Konto, jednakże nie
jest ono aktywne. Jeśli Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Tabelę Opłat
i Prowizji, do korzystania z Usług w ramach Serwisu potrzebne jest aktywowanie
Konta. Aby aktywować Konto, konieczne jest, by Użytkownik wydrukował, parafował
każdą stronę Regulaminu, czytelnie podpisał Regulamin, wskazując jednocześnie
swój login, i wysłał podpisany Regulamin na adres pocztowy Administratora i MT
GLOBALPROFIT wraz z Załącznikiem nr 1 zawierającym dane osobowe dla
Administratora. Dokonanie czynności ze zdania poprzedniego jest jednoznaczne
z wypełnieniem przez Użytkownika wniosku o zawarcie Umowy. Potwierdzeniem
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woli zawarcia Umowy jest podpisanie powyższych dokumentów i ich dostarczenie
na adres pocztowy Administratora i MT GLOBALPROFIT. W przypadku
Użytkowników będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi bez
osobowości prawnej, powyższe dokumenty muszą być podpisane zgodnie
z zasadami reprezentacji podmiotu. Konto zostanie aktywowane po dostarczeniu
powyższego kompletnego dokumentu z prawidłowo wypełnionym Załącznikiem
na adres pocztowy Administratora i MT GLOBALPROFIT. Umowę uważa się
za zawartą z chwilą aktywacji Konta Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie
powiadomiony w drodze wiadomości mailowej. Powyższa wiadomość mailowa
Administratora i MT GLOBALPROFIT będzie stanowiła potwierdzenie zawarcia
Umowy na zasadach określonych w podpisanym przez Użytkownika Regulaminie.
7. Przy rejestracji i składaniu dokumentów, o których mowa w ust. 6 wyżej, Użytkownik
obowiązany jest przekazać informacje wskazane na stronie internetowej Serwisu
i w powyższym Załączniku nr 1, a na żądanie dostarczyć Administratorowi
następujące dokumenty potwierdzające legalność jego działania w oryginale lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii:
1) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP lub inny równoważny dokument (jeśli
dotyczy);
2) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON lub inny równoważny dokument
(jeśli dotyczy);
3) dokument stwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru (np. wpis do KRS)
lub inny równoważny dokument (jeśli dotyczy);
4) dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji podmiotu (jeśli
dotyczy);
5) dokument tożsamości Użytkownika będącego osobą fizyczną lub
reprezentantów Użytkownika będącego osobą prawną albo jednostką
organizacyjną bez osobowości prawnej;
6) inne dokumenty żądane przez Administratora w powyższym celu.
8. Użytkownik jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny podanymi w nim
danymi oraz wypełnić Załącznik nr 1 do Regulaminu dla Administratora swoimi
danymi osobowymi oraz adresowymi wskazanymi w tym Załączniku oraz przesłać
ten Załącznik zgodnie z ust. 6 wyżej. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika
w czasie rejestracji oraz w czasie korzystania z Serwisu muszą być zgodne
z prawdą.
9. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o której mowa w ustępie 6 wyżej,
Użytkownik będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przed jego upływem.
10. Jeżeli na wyraźne żądanie Użytkownika będącego konsumentem wykonywanie
Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
zawartej na odległość, Administrator i MT GLOBALPROFIT wymagają
od Użytkownika będącego konsumentem złożenia wyraźnego oświadczenia
zawierającego takie żądanie. W takim przypadku jeżeli Użytkownik będący
konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu powyższego
żądania, Administrator i MT GLOBALPROFIT mogą żądać zapłaty wynagrodzenia
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za usługę rzeczywiście wykonaną.
§5.
1. Administrator jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i jest uprawniony do podejmowana
wszelkich niezbędnych czynności w celu wypełnienia obowiązków nałożonych
na niego powyższymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu, w szczególności z zakresie identyfikacji i weryfikacji
Użytkownika.
2. Użytkownik jest zobowiązany na żądanie Administratora dostarczać wszelkie
niezbędne informacje i dokumenty celem wypełnienia przez niego obowiązków
wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu.
3. Administrator jest uprawniony w każdym czasie przed i po zawarciu Umowy do:
1) podejmowania czynności w celu identyfikacji Użytkownika i stosowania
uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego
tożsamości w celu uzyskania danych dotyczących tożsamości Użytkownika,
w tym żądania przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość
Użytkownika,
2) dokonywania oceny przestrzegania przez Użytkownika Umowy,
3) monitorowania stosunków gospodarczych z Użytkownikiem w celu
zapewnienia, że przeprowadzane przez Kupujących płatności są zgodne
z wiedzą Administratora o Użytkowniku i profilem jego działalności,
4) uzyskiwania dodatkowych informacji pozwalających dokonać oceny
Użytkownika, transakcji zawieranych z Kupującymi i płatności, w tym danych
o Kupujących posiadanych przez Użytkownika – w granicach dopuszczanych
przez przepisy prawa.
4. Administrator zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia tożsamości
Użytkownika także poprzez weryfikację podanego numeru rachunku bankowego.
Weryfikacja numeru rachunku bankowego Użytkownika odbywa się poprzez
wykonanie przelewu na podany rachunek bankowy Serwisu w kwocie 0,01 PLN.
Po pozytywnej lub negatywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika, opłata
weryfikacyjna nie ulega zwrotowi.
5. W przypadku powzięcia przez Administratora lub MT GLOBALPROFIT podejrzenia
co do prawdziwości lub poprawności danych osobowych lub rozliczeniowych
Użytkownika, a także w przypadku braku przedstawienia przez Użytkownika
żądanych w tym celu przez Administratora dokumentów, są oni uprawnieni zawiesić
świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika do momentu wykazania przez
Użytkownika prawdziwości wprowadzonych danych, dostarczenia dokumentów lub
wykazania swojej tożsamości. W razie niemożności dokonania weryfikacji danych
Użytkownika przez Administratora lub MT GLOBALPROFIT w wyznaczonym
terminie lub jego tożsamości lub dokonania weryfikacji z rezultatem negatywnym,
Administrator i MT GLOBALPROFIT zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy
ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta Użytkownika.
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§6. Obsługa Konta
1. Celem korzystania z funkcjonalności Serwisu zastrzeżonych dla zarejestrowanych
Użytkowników,
Użytkownik
winien
dokonać
logowania
do
Serwisu
za pośrednictwem wybranego loginu i hasła.
2. Użytkownikowi nie wolno udostępniać Konta osobom trzecim. Login i hasło powinno
być należycie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
3. Użytkownik jest uprawniony do edycji wprowadzonych w Serwisie danych
osobowych, teleadresowych lub rozliczeniowych. Użytkownik jest zobowiązany
do niezwłocznego aktualizowania swoich danych w Serwisie. Edycja danych
niezamieszczonych w Serwisie a przekazanych zgodnie z Załącznikiem nr 1
do Regulaminu następuje drogą pocztową na adres pocztowy Administratora i MT
GLOBALPROFIT. Zmiana danych osobowych i teleadresowych nie może prowadzić
do przekazania Konta Użytkownika osobie trzeciej.
§7. Usunięcie Konta
1. Celem usunięcia Konta z Serwisu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą
o usunięcie konta na adres e-mail Serwisu wskazany do obsługi Użytkowników.
2. Powyższa prośba powoduje, że Konto zostanie usunięte z systemu Serwisu
w sposób trwały, zaś Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
Ponowne korzystanie z Usługi wymagać będzie ponownej rejestracji i aktywacji
Konta.
§8.
Użytkownik dokonujący przeglądania treści Serwisu, rejestracji, przeglądania i usunięcia
Konta nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, za wyjątkiem standardowych nakładów
ponoszonych na połączenie z siecią Internet i utrzymanie sprzętu elektronicznego,
wykorzystywanego do korzystania z Serwisu.
Dział III
USŁUGA
§9. Skrypt Sklepu
1. Administrator i MT GLOBALPROFIT udostępniają Użytkownikowi dedykowane
oprogramowanie umożliwiające realizację Usługi (dalej „Skrypt”) oraz udzielają
niezbędnego wsparcia umożliwiającego prawidłową instalację Skryptu w Serwisie
Użytkownika.
2. Administrator i MT GLOBALPROFIT nie ponoszą odpowiedzialności za Skrypty,
które nie zostały wygenerowane przy użyciu Serwisu lub wygenerowane przy
użyciu Serwisu, lecz zmodyfikowane przez Użytkownika lub osoby trzecie.
3. Uprawnionym do użytkowania Skryptu jest wyłącznie Użytkownik Serwisu, który
dokonał pełnej aktywacji Konta.
§10. Świadczenie Usługi
1. Poprzez instalację Skryptu w Serwisie Użytkownika, Użytkownik oddaje
do dyspozycji Klientom określoną funkcjonalność Serwisu Użytkownika celem
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

sprzedaży oferowanych przez Użytkownika we własnym imieniu usług lub towarów.
Użytkownik umieści w swoim Serwisie informacje o akceptowanych formach
płatności przez Kupujących, wskazanych w Regulaminie i Serwisie.
Świadczenie Usługi jest możliwe z chwilą instalacji Skryptu w Serwisie
Użytkownika, po jego upublicznieniu.
Administrator i MT GLOBALPROFIT udostępniają Użytkownikowi płatności
elektroniczne, umożliwiające przekazywanie wpłat wnoszonych przez Klientów,
następującymi metodami:
1) przelewy, PaySafeCard, Paypal oraz G2A Pay – obsługiwane przez
Administratora,
2) usługi SMS Premium i Direct Billing – obsługiwane przez MT
GLOBALPROFIT.
Lista współpracujących Operatorów płatności elektronicznej dostępna jest
w Serwisie.
Płatności wnoszone przez Klientów gromadzone są na rachunku bankowym
Administratora i przekazywane Użytkownikowi na zasadach wskazanych
Regulaminem.
Dokonanie wpłaty przez Klienta za pośrednictwem płatności elektronicznych może
generować dodatkowe koszty w postaci prowizji pobieranych przez poszczególnych
operatorów płatności elektronicznych, na zasadach wskazanych w Regulaminach
zewnętrznych.
Usługa przestaje być świadczona z chwilą:
1) Usunięcia Skryptu z Serwisu Użytkownika;
2) Rozwiązania Umowy w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

§11.
1. Administrator i MT GLOBALPROFIT zastrzegają sobie prawo kontroli Serwisów
Użytkowników pod względem:
1) zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
2) dostępności i sprawności technicznej;
3) sposobu sprzedaży usług i towarów oferowanych przez Użytkownika;
4) sposobu prezentacji informacji pochodzących z Serwisu;
5) aktualności oraz poprawności danych Użytkownika.
2. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu do przyjmowania
płatności z tytułu transakcji sprzedaży niezgodnych, zabronionych lub
niedopuszczonych do obrotu przepisami prawa, a także namawiających do łamania
prawa poprzez rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, które mogłyby posłużyć
do tego celu, a także za towary i usługi, którymi obrót jest niezgodny z przepisami
prawa. Użytkownik oświadcza, że sprzedawane towary i usługi nie naruszają praw
autorskich oraz że ma prawo do sprzedaży tych towarów i usług.
§12.
Administrator i MT GLOBALPROFIT nie ponoszą odpowiedzialności za:
1) szkody w majątku Użytkownika, w tym utracone korzyści powstałe w wyniku
działania lub zaniechania Użytkownika lub osób trzecich, za których
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2)
3)

4)

5)

działanie lub zaniechanie Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność;
wadliwe działanie niezależnych od Administratora i MT GLOBALPROFIT
urządzeń lub systemów (np. teleinformatycznych);
szkody na osobie lub w majątku osoby trzeciej, powstałe w wyniku działania
lub zaniechania Użytkownika, poprzez lub pod wpływem publikowanych lub
udostępnianych przez niego treści;
naruszenie obowiązujących regulacji prawnych, ustalonych zwyczajów czy
zasad współżycia społecznego, dokonane świadomie lub nieświadomie
przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Użytkownika w okresie, gdy
korzysta on z Usługi;
nieosiągnięcie przez Użytkownika zakładanych zysków, niewypełnienie
prognoz lub planów sprzedażowych.

§13.
Administrator i MT GLOBALPROFIT upoważnieni są do zawieszenia świadczenia Usługi
w przypadku stwierdzenia:
1) wykorzystywania Serwisu Użytkownika do rozpowszechniania szkodliwego
oprogramowania m.in. wirusów, robaków internetowych, wabbitów, trojanów,
backdorów itp.;
2) kontroli z wynikiem negatywnym Serwisów Użytkownika lub wypełnienia
obowiązków ujętych w § 11 ust. 2 Regulaminu;
3) podejmowania działań naruszających obowiązujący porządek prawny;
4) podejmowania działań naruszających dobra osobiste osób i podmiotów
trzecich w zakresie przekraczającym ramy dopuszczalnej krytyki;
5) wprowadzania w błąd odwiedzających Serwis Użytkownika, w szczególności
co do jego dysponenta, podmiotu odpowiedzialnego, pochodzenia
prezentowanych tam treści i materiałów;
6) modyfikacji Skryptu udostępnionego przez Administratora;
7) umieszczenia Skryptu w serwisie innym, niż zadeklarowany Serwis
Użytkownika przypisany do Usługi;
8) dokonywania za pośrednictwem Usługi wyłudzeń finansowych lub czynności
z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
§14.
Ponad okoliczności wskazane w paragrafie poprzedzającym, Administrator i MT
GLOBALPROFIT są uprawnieni do zawieszenia świadczenia Usługi, w przypadku
otrzymania zgłoszenia od uprawnionych organów oraz innych podmiotów dotyczącego
naruszenia lub łamania przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu, a także
w przypadkach stwierdzenia publikacji w Serwisie Użytkownika treści lub materiałów:
1) naruszających prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej, bądź też
zachęcających do naruszania tych praw;
2) naruszających dobra osobiste innych osób, obraźliwych lub zniesławiających;
3) pornograficznych i erotycznych, w tym tzw. pornografii dziecięcej;
4) przedstawiających okrucieństwo wobec zwierząt;
5) nawołujących do samookaleczeń lub samobójstw, bądź zachowań
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6)

7)

8)

9)

szkodliwych dla zdrowia;
zachęcających do produkowania, dystrybucji czy zażywania środków
psychoaktywnych,
środków
odurzających,
niedopuszczonych
do powszechnego obrotu środków farmakologicznych, spożywczych, w tym
suplementów;
zawierających treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości, nienawiści
wobec różnych grup społecznych, etnicznych, narodowościowych, religijnych
lub jednostek;
propagujących postawy lub organizacje odwołujące się do totalitarnych
metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych,
których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową
i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu
na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa;
nawołujących, zachęcających czy umożliwiających łamanie obowiązującego
prawa, bądź też zawierających informacje w zakresie sposobu dokonania
zakazanego prawem działania lub zaniechania.

§15. Stwierdzenie dokonania naruszenia
1. W razie stwierdzenia okoliczności wskazanych w §13 lub §14, Administrator i MT
GLOBALPROFIT mogą dokonać zawieszenia Konta Użytkownika, wzywając
jednocześnie do usunięcia wskazanych naruszeń w zakreślonym terminie,
z zastrzeżeniem możliwości zastosowania innych środków w przypadkach
wskazanych w innych zapisach Regulaminu. Świadczenie Usługi zostanie
wznowione po zgłoszeniu Administratorowi przez Użytkownika usunięcia
stwierdzonych naruszeń, na podstawie stosownego audytu Serwisu Użytkownika.
2. W razie nieusunięcia przez Użytkownika naruszeń na zasadach określonych
ustępem poprzedzającym, Administrator i MT GLOBALPROFIT są uprawnieni
rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Dział IV
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG, ROZLICZENIA

1.

2.

3.

4.

§16. Usługi pośrednictwa finansowego
(przelewy, PaySafeCard, Paypal oraz G2A Pay)
W ramach Konta Użytkownika może on posiadać środki finansowe pochodzące
z wpłat dokonanych przez Klientów za pośrednictwem przelewów, PaySafeCard,
Paypal lub G2A Pay.
W chwili stwierdzenia przez Administratora poprawnego dokonania płatności przez
Klienta, Użytkownikowi przekazywana jest w Serwisie automatycznie informacja
o dokonaniu zapłaty przez Kupującego.
Użytkownik ma udostępnione w Serwisie dane o środkach zebranych i możliwych
do wypłaty oraz dane o wpłatach, w tym ID wpłaty, data finalizacji, metoda
płatności, łączna cena, wartość prowizji oraz wartość do wypłaty.
Płatności przez Kupujących są identyfikowane na podstawie numeru Transakcji
generowanego przez Serwis.
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5. Administrator będzie potwierdzał i przekazywał do Serwisu Użytkownika płatności
Klientów o zidentyfikowanym numerze Transakcji oraz w kwocie odpowiadającej
wartości Transakcji.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości jednoznacznej
identyfikacji płatności wynikającej z okoliczności, za które Administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
7. Wypłata środków finansowych, dokonanych przez Klientów za pośrednictwem
przelewów, PaySafeCard, Paypal lub G2A Pay, następuje na wniosek Użytkownika
złożony w formie elektronicznej Administratorowi, poprzez kliknięcie w panelu
Użytkownika w przycisk "wypłać" w danym okresie rozliczeniowym.
8. Środki finansowe wypłacane są Użytkownikowi w terminie 2 dni roboczych od daty
wpływu stosownego wniosku.
9. Po złożeniu powyższego wniosku wypłaty Użytkownik może wygenerować
w Serwisie raport od dnia ostatniej wypłaty, w którym widoczne będą ID wpłaty, data
finalizacji, metoda płatności, łączna cena, wartość prowizji oraz wartość do wypłaty.
10. Środki finansowe zgromadzone w ramach Konta Użytkownika są przekazywane
na wskazany rachunek bankowy Użytkownika:
1) Po zleceniu wypłaty przez Użytkownika w danym okresie rozliczeniowym,
2) Automatycznie, po rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usługi.
11. Koszty wypłaty środków finansowych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
obciążające Użytkownika, określa Tabela Opłat i Prowizji, dostępna po zalogowaniu
Użytkownika w Serwisie.
12. Tytułem świadczenia Usługi pośrednictwa finansowego Administrator pobiera
wynagrodzenie prowizyjne (Prowizja) w zależności od kwoty wpłaconej przez
Klienta.
13. Opłata prowizyjna każdocześnie obciąża Użytkownika. Kwoty należne
Administratorowi od Użytkownika płatne są przez potrącenie wierzytelności
Administratora z wierzytelnością Użytkownika wobec Administratora.
14. Użytkownik upoważnia Administratora do pobrania wpłaty od Klienta oraz
dokonania potrącenia przynależnego mu wynagrodzenia.
15. Administrator przekaże Użytkownikowi środki finansowe w wysokości sumy
otrzymanych wpłat w okresie rozliczeniowym 1-miesięcznym lub w innym okresie
wskazanym przez Użytkownika Administratorowi i zaakceptowanym przez
Administratora, pomniejszonej o należną Administratorowi Prowizję, po złożeniu
przez Użytkownika wniosku, o którym mowa w ust. 7 wyżej. Spełnienie
zobowiązania na rzecz Użytkownika przez Administratora następuje z chwilą
obciążenia rachunku bankowego Administratora.
16. Administrator wystawi Fakturę VAT obejmującą naliczone w okresie
obrachunkowym Prowizje (w przypadku Użytkownika będącego konsumentem
na jego żądanie). Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego
podpisu w nieedytowalnym formacie elektronicznym i jej przesłanie w postaci
elektronicznej.
17. Administrator może odmówić realizacji płatności od Klienta niespełniającej
wymogów określonych w Umowie, a także w sytuacjach określonych w przepisach
obowiązującego prawa, w tym na podstawie orzeczeń właściwych organów, bez
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względu na moment stwierdzenia zachodzenia przesłanek odmowy. Administrator
może odmówić realizacji płatności w szczególności w następujących przypadkach:
1) powzięcia przez Administratora wątpliwości co do zgodności płatności
z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub przeznaczeniem Serwisu,
2) w przypadku negatywnej oceny ryzyka związanego z realizacją płatności,
3) gdy płatności otrzymane przez Administratora nie mogą zostać
zidentyfikowane ze względu na brak wymaganych informacji.
18. W przypadku odmowy przez Administratora realizacji płatności od Klientów,
Administrator powiadomi Użytkownika w najbliższym możliwym terminie o odmowie
oraz - jeżeli to możliwe - o przyczynach odmowy, które spowodowały odmowę,
chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy przepisów prawa.
19. W przypadku:
1) powzięcia przez Administratora uzasadnionego podejrzenia, w szczególności
otrzymania zgłoszenia od uprawnionych organów oraz innych podmiotów
dotyczących naruszenia lub łamania przez Użytkownika przepisów prawa lub
Umowy lub Regulaminu, lub też wykorzystywania przez podmioty trzecie
działalności Użytkownika do naruszenia lub łamania przepisów prawa,
2) powtarzającej się negatywnej oceny płatności lub Użytkownika przez system
monitoringu Administratora,
3) zajścia przesłanek określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Administrator jest uprawniony wedle swojego wyboru:
1) wstrzymać natychmiastowo przyjmowanie do realizacji lub realizowanie
płatności lub określonego rodzaju płatności,
2) wstrzymać przekazywanie Użytkownikowi Płatności,
3) dokonać blokady Konta Użytkownika i rozwiązać Umowę bez zachowania
okresu wypowiedzenia.
20. Wstrzymanie przyjmowania do realizacji lub realizowania płatności lub określonego
rodzaju płatności oraz wstrzymanie przekazywania Użytkownikowi płatności trwa
do stwierdzenia przez Administratora ustania przyczyn tych zdarzeń.
21. O wstrzymaniu przyjmowania do realizacji lub realizowania płatności lub
określonego rodzaju płatności lub wstrzymaniu przekazywania Użytkownikowi
płatności Administrator informuje Użytkownika, chyba że przepis prawa lub
orzeczenie właściwego organu zakazuje powiadomienia.
22. Płatność Użytkownikowi przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu może zostać
zakwestionowana przez Kupującego względnie podważona z innych przyczyn,
skutkując
obowiązkiem
zwrotu
Kupującemu
kwoty
zapłaty
zgodnie
z postanowieniami umowy Kupującego z Operatorem płatności oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami o usługach płatniczych.
23. W razie uwzględnienia przez Operatora płatności przyczyn skutkujących
obowiązkiem zwrotu Kupującemu zapłaty dokonanej z użyciem Serwisu
i nieuwzględnienia ewentualnego odmiennego stanowiska Użytkownika, a
następnie zwrotnego obciążenia Administratora kwotą płatności, Użytkownikowi nie
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przysługuje zapłata za tę płatność bez względu na przyczyny zwrotu, a otrzymana
wcześniej podlega zwrotowi. Zwrot następuje poprzez potrącenie wierzytelności
Administratora o zwrot z wierzytelnością Użytkownika wobec Administratora
o zapłatę z tytułu innych płatności, względnie wpłacenie brakującej kwoty
na rachunek bankowy Administratora w terminie 7 dni kalendarzowych
od otrzymania od Administratora wezwania do zapłaty.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§17. SMS Premium, Direct Billing
W zakresie rozliczeń z tytułu SMS Premium i Direct Billing MT GLOBALPROFIT
i Użytkownik zawierają umowę dzierżawy, na podstawie której MT GLOBALPROFIT
dzierżawi Serwis Użytkownika.
MT GLOBALPROFIT dzierżawi jako Dzierżawca Serwis Użytkownika w części
dotyczącej usług SMS Premium i Direct Billing. W serwisie Użytkownika
umieszczana jest opcja dokonywania płatności w ramach Transakcji
za pośrednictwem Serwisu MT GLOBALPROFIT poprzez SMS Premium i Direct
Billing. Użytkownik otrzymuje z tytułu dzierżawy czynsz na zasadach określonych
poniżej.
Za pośrednictwem swojego Serwisu MT GLOBALPROFIT przyjmuje zlecenia
transakcji od Klientów Użytkownika poprzez SMS Premium lub Direct Billing.
Wszelkie powyższe transakcje dokonywane za pośrednictwem Serwisu podlegają
autoryzacji i są publikowane automatycznie po poprawnie przeprowadzonej
Transakcji w Serwisie. Statystyki te nie są podstawą do wystawiania przez
Użytkownika faktury lub rachunku.
Użytkownik ma udostępnione w Serwisie dane o środkach zebranych i możliwych
do wypłaty oraz dane o wpłatach, w tym ID wpłaty, data finalizacji, metoda
płatności, łączna cena, wartość prowizji oraz wartość do wypłaty.
Użytkownik nie będzie zgłaszał wobec MT GLOBALPROFIT żadnych roszczeń
z tytułu nieotrzymania zapłaty lub jej późniejszego potrącenia w przypadkach, gdy
Operator płatności odmówi zapłaty za Transakcję dokonaną poprzez MT
GLOBALPROFIT. MT GLOBALPROFIT oświadcza, że w umowie zawartej
z Operatorem płatności znajdują się zapisy, na podstawie których Operator
płatności ma prawo do korekty (obniżenia) wynagrodzenia firmy pośredniczącej, a
w tym MT GLOBALPROFIT, z tytułu dostarczania treści do danego serwisu bądź
realizacji innej usługi, w przypadku, jeśli Operator nie wyegzekwuje należnej
płatności od Klientów (w szczególności w rezultacie tzw. fraudów oraz przypadków
tzw. „sztucznego ruchu telekomunikacyjnego” lub nieopłaconych abonamentów).
MT GLOBALPROFIT i Użytkownik wspólnie uzgadniają, że jeśli Operator płatności
skorzysta z takiego prawa, to MT GLOBALPROFIT dokona odpowiedniej
(proporcjonalnej) korekty statystyk przyjętych płatności Użytkownika wyświetlanych
w Serwisie. W przypadku, gdy MT GLOBALPROFIT nie ma możliwości takiej
korekty, ponieważ łączna wartość nierozliczonych płatności jest niższa niż korekta
Operatora płatności, to Użytkownik zobowiązuje się do bezzwłocznego
i bezwarunkowego zwrócenia wcześniej otrzymanej kwoty. Jeśli Użytkownik
wystawił MT GLOBALPROFIT fakturę lub rachunek, to w wyżej opisanym
przypadku zobowiązany jest do wystawienia odpowiedniej korekty faktury lub
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rachunku, mającej na celu wyrównanie korekty Operatora płatności, o której mowa
powyżej.
7. MT GLOBALPROFIT przekazuje tytułem czynszu Użytkownikowi 48% opłat netto
wygenerowanych przez Klientów za poprawnie przyjęte SMS Premium i Direct
Billing, do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku,
zgodnej/-go z danymi rozliczeniowymi umieszonymi w Serwisie, z tytułu dzierżawy
Serwisu Użytkownika, o jakiej mowa w ust. 1 wyżej.
8. Użytkownik przekazuje MT GLOBALPROFIT fakturę lub rachunek z tytułu
dzierżawy Serwisu Użytkownika, o jakiej mowa w ust. 1 wyżej, po kliknięciu
w panelu Użytkownika w przycisk "wypłać" w danym okresie rozliczeniowym,
na podstawie danych rozliczeniowych znajdujących się w Serwisie. MT
GLOBALPROFIT wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT/rachunku bez jego
podpisu w nieedytowalnym formacie elektronicznym i jej/jego przesłanie w postaci
elektronicznej.
9. Po złożeniu powyższego wniosku wypłaty Użytkownik może wygenerować
w Serwisie raport od dnia ostatniej wypłaty, w którym widoczne będą ID wpłaty, data
finalizacji, metoda płatności, łączna cena, wartość prowizji oraz wartość do wypłaty.
10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest wyłącznie odpowiedzialny
za realizację usługi, jako dodatkowego świadczenia do usługi telekomunikacyjnej,
w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
telekomunikacyjne, w tym za zawartość merytoryczną swojego Serwisu i jego pełną
zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Numery SMS Premium oraz ich ceny ujęte są w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
12. Użytkownik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, w celu należytego
wykonania zobowiązania wynikającego z umowy zawartej pomiędzy nim a Klientem
– Użytkownikiem końcowym. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się
do przedstawienia Klientom następujących informacji dotyczących usługi SMS
Premium i Direct Billing:
1) Nazwa/imię i nazwisko Użytkownika,
2) Numery SMS Premium, z wykorzystaniem których Użytkownik oferuje
udzielenie dostępu do usług Serwisu,
3) cena brutto za jednostkę rozliczeniową tej usługi,
4) zasady korzystania z tej usługi,
5) adres e-mail lub formularz elektroniczny, przeznaczony do przyjmowania
reklamacji przez Użytkownika.
§18. Waluty
1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Użytkownikami a Administratorem i MT
GLOBALPROFIT prowadzone są w walucie obsługiwanej przez Serwis. Wykaz
walut obsługiwanych przez Serwis podawany jest do wiadomości Użytkowników
za pośrednictwem Serwisu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia obsługi innych walut.
3. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o możliwości powstania
dodatkowych kosztów transakcyjnych w związku z konwersją posiadanych przez
niego środków finansowych na walutę obsługiwaną w Serwisie.
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4. Koszty przewalutowania środków finansowych, dodatkowe opłaty lub prowizje
na rzecz banków i innych Operatorów płatności obciążają Użytkownika.
5. W przypadku wypłaty środków finansowych przynależnych Użytkownikowi
realizowanej w walucie innej, niż obsługiwana w ramach Serwisu, kwota wypłaty
jest przeliczana zgodnie z przyjętym kursem wymiany walut przez Operatora
płatności obsługującego transakcję, obowiązującym w dniu złożenia dyspozycji
wypłaty.
§19. Fiskalizacja
1. Obowiązek fiskalizacji otrzymanych przez Użytkownika wpłat rozumiany
w szczególności jako obowiązek obliczenia i odprowadzenia podatków według
stawek obowiązujących w kraju pochodzenia Użytkownika, obowiązek rejestracji
Transakcji zgodnie z regulacjami podatkowymi kraju pochodzenia Użytkownika oraz
wystawienie i przekazanie Klientowi stosownego dokumentu potwierdzającego
Transakcję – obciąża wyłącznie Użytkownika.
2. Administrator i MT GLOBALPROFIT zobowiązani są wyłącznie uczynić zadość
obowiązkom fiskalnym obowiązującym w kraju rejestracji ich siedziby w zakresie
pobieranego wynagrodzenia oraz wystawienia właściwych dokumentów sprzedaży.
Dział V
REKLAMACJE, ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

§20. Reklamacje i odpowiedzialność
Użytkownik może kontaktować się z Administratorem lub MT GLOBALPROFIT
w sprawie świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu usług w formie:
1) pisemnej na adres: ul. Fatimska 41A/310, 31-831 Kraków,
2) za pomocą odnośnika formularza kontaktowego, zamieszczonego
w ramach Konta.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym
Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub MT GLOBALPROFIT lub
są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje
w Serwisie (login), oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń (w tym ID transakcji, kwotę,
datę transakcji).
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
Administrator lub MT GLOBALPROFIT mogą zwracać się do składającego
reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Administrator lub MT GLOBALPROFIT rozpoznaje reklamację bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację udzielana jest w postaci papierowej lub na adres e-mail
przypisany do Konta Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Administrator lub MT GLOBALPROFIT może wysłać odpowiedź na inny, wskazany
przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta
Użytkownika.
Administrator i MT GLOBALPROFIT nie ponoszą odpowiedzialności za działania
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lub zaniechania Użytkowników w odniesieniu do ich działalności realizowanych
za pośrednictwem Serwisów Użytkownika.
8. Administrator i MT GLOBALPROFIT nie są stroną ani nie są objęci skutkami
prawnymi umów zawartych pomiędzy Kupującymi a Użytkownikami oraz pomiędzy
Kupującymi a Operatorami płatności.
9. Administrator i MT GLOBALPROFIT nie ponoszą odpowiedzialności wobec
Kupującego za nienależyte wykonanie zobowiązania Użytkownika wobec
Kupującego, z tytułu którego Użytkownik otrzymuje zapłatę.
§21.
Odstąpienie od Umowy zawartej pomiędzy Administratorem, MT GLOBALPROFIT a
Użytkownikiem będącym konsumentem
1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem §4 ust. 10 Regulaminu. Bieg
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozpoczyna się z chwilą
zawarcia Umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem.
2. Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając Administratorowi i MT
GLOBALPROFIT oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można
złożyć na formularzu, którego wzór publikowany jest w Serwisie. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
§22.
Odstąpienie od umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Klientem
1. Odstąpienie od zawartej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Klientem na zasadach
wskazanych w art. 27 Ustawy Klient realizuje poprzez złożenie stosownego
oświadczenia Użytkownikowi.
2. Prawa i obowiązku stron zawartej umowy sprzedaży przysługują i obciążają
wyłącznie Użytkownika i Klienta.
Dział VI
DANE OSOBOWE
§23.
1. Użytkownik będący osobą fizyczną przyjmuje do wiadomości, że jego dane
osobowe, podane przez niego w procesie rejestracji Konta w Serwisie oraz
w procesie korzystania z funkcjonalności Serwisu, będą przetwarzane przez
Administratora i MT GLOBALPROFIT i jest to konieczne do realizacji Umowy,
której Użytkownik jest stroną. Administrator i MT GLOBALPROFIT pozostają
współadministratorami następujących danych osobowych Użytkowników: imię,
nazwisko, login, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP, numer rachunku
bankowego, adres e-mail PayPal, dane dotyczące prowadzonej działalności
gospodarczej, jak adres siedziby, numer REGON, numer NIP (w przypadku osób
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2.
3.

4.

5.

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Administrator pozostaje
zaś odrębnym administratorem pozostałych danych osobowych Użytkowników
podanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu w zakresie wynikającym z obowiązków
uregulowanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu.
Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże brak ich podania może
uniemożliwiać świadczenie przez Serwis usług drogą elektroniczną.
Administrator i MT GLOBALPROFIT przetwarza dane osobowe w celu świadczenia
usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikami i wykonywania umów
o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz prowadzenie rozliczeń finansowych
za pośrednictwem Serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe także w celu
spełnienia obowiązków ujętych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu.
W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, jego dane osobowe
mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych, w tym
w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą
elektroniczną.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a
także prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe
podane w Serwisie mogą być edytowane przez Użytkownika za pośrednictwem
indywidualnego Konta. Edycja danych niezamieszczonych w Serwisie a
przekazanych Administratorowi zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu
następują drogą pocztową na adres pocztowy Administratora. Szczegółowe
informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce
Prywatności Serwisu.

Dział VII
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
§24.
1. Administrator i MT GLOBALPROFIT informują, że Użytkownikowi będącemu
konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych
należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej. Szczegóły dotyczące możliwości pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również informacje
w przedmiocie procedur dostępne są pod adresem: http://www.uokik.gov.pl.
2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Konsument uprawniony jest do:
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1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym
mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie
z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Użytkownikiem a Administratorem lub MT GLOBALPROFIT;
3) uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
konsumentem a Administratorem lub MT GLOBALPROFIT, korzystając także
z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów.
Dział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

3.
4.

5.

§25. Rozwiązanie Umowy
Umowa określona w §4 Strony zawierana jest na czas nieoznaczony.
Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez
usunięcie Konta na zasadach wskazanych w §7 Regulaminu (brak minimalnego
czasu trwania zobowiązań Użytkownika – konsumenta wynikających z Umowy
i minimalnego czasu trwania Umowy).
Ponadto umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora i MT GLOBALPROFIT
ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie z przyczyn naruszenia postanowień
niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, wyraźnie w nim wskazanych.
W sytuacji określonej ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, środki finansowe
zgromadzone w ramach Konta Użytkownika Administrator i MT GLOBALPROFIT
przekaże na rachunek bankowy Użytkownika w terminie 14 dni od dnia rozwiązania
umowy według zasad obowiązujących w Regulaminie.

§26. Wyłączenia
1. Administrator i MT GLOBALPROFIT nie udzielają żadnej gwarancji, że korzystanie
z Serwisu przebiegało będzie bez żadnych przerw. Administrator i MT
GLOBALPROFIT dołoży natomiast wszelkich starań, by wszelkie wykryte błędy
usunąć bezzwłocznie, z uwzględnieniem procesów technicznych i technologicznych
wymaganych do przeprowadzenia celem ich usunięcia.
2. Administrator i MT GLOBALPROFIT nie ponoszą odpowiedzialności tytułem
okresowych blokad czy niedostępności usług płatności elektronicznych,
świadczonych przez zewnętrznych Operatorów płatności.
3. Administrator i MT GLOBALPROFIT nie ponoszą również odpowiedzialności
za zmiany organizacyjne, techniczne i prawne w Serwisach Użytkownika.
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4. Odpowiedzialność Administratora i MT GLOBALPROFIT ulega również wyłączeniu
w zakresie następstw faktycznych i prawnych świadczenia Usług przez
Użytkownika dla Klienta lub ich braku.
5. Administrator i MT GLOBALPROFIT zastrzegają, że w przypadku wystąpienia
do nich z właściwymi wnioskami przez uprawnione organy ścigania lub organy
podatkowe, mogą oni być zobowiązani ujawnić wszelkie posiadane informacje
na temat Użytkownika objętego wnioskiem. W sytuacji wskazanej zdaniem
poprzedzającym, Administrator i MT GLOBALPROFIT są zwolnieni z wszelkiej
odpowiedzialności odszkodowawczej na rzecz Użytkownika, którego dotyczył
wniosek uprawnionego organu.
6. Administrator i MT GLOBALPROFIT nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie
przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika, jak również nie ponoszą odpowiedzialności
za działanie filtrów czytników poczty e-mail, oprogramowania antywirusowego czy
antyspamowego zainstalowanego na urządzeniu używanym przez Użytkownika.
§27.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym regulacje Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 683) stosuje się odpowiednio.
§28.
Zabrania się kopiowania treści, grafik, zdjęć oraz opisów publikowanych w Serwisie
(w całości lub w części) bez zgody Administratora.
§29. Zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji
1. Administrator i MT GLOBALPROFIT zastrzegają sobie prawo jednostronnej zmiany
treści niniejszego Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie,
z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
2. Za ważne przyczyny, o których mowa w ust. 1, wyżej uznaje się alternatywnie:
1) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
2) wydanie przez sąd powszechny orzeczenia lub wydanie przez organ
państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,
3) zmianę przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez
Administratora lub MT GLOBALPROFIT,
4) zmianę sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez
Administratora lub MT GLOBALPROFIT,
5) poprawę przez Administratora lub MT GLOBALPROFIT bezpieczeństwa,
funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,
6) rozszerzenie, ulepszenie funkcjonalności Serwisu lub rezygnacja
z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Serwisu.
3. Zmiany postanowień Regulaminu Administrator i MT GLOBALPROFIT podają
do wiadomości publicznej w formie publikacji stosownego komunikatu w Serwisie
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internetowym, jak również w drodze powiadomień kierowanych do Użytkowników
Serwisu posiadających indywidualne Konta.
4. Informacja o wprowadzonych zmianach oraz ich treści i zakresie zostanie podana
do wiadomości publicznej na dwa miesiące przed ich wejściem w życie.
5. Do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik jest uprawniony
do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.
6. Do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik jest uprawniony
do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian. Sprzeciw skutkuje
wygaśnięciem Umowy w dniu poprzedzającym dzień wejścia zmian w życie bez
ponoszenia opłat. W przypadku niewyrażania przez Użytkownika sprzeciwu,
o którym mowa wyżej, uznaje się że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę
Regulaminu.
7. Płatności, których realizacja została rozpoczęta przed wejściem w życie zmian
Regulaminu, realizowane są na zasadach dotychczasowych, o ile nowe zasady nie
są dla Użytkownika względniejsze.
8. Powyższe stosuje się także do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji dla danego
Użytkownika, z tym że informacja o tych zmianach zostanie podana do wiadomości
Użytkownika w drodze powiadomienia kierowanego do danego Użytkownika
Serwisu na jego indywidualne Konto.
9. W
przypadku
Użytkowników
prowadzących
działalność
gospodarczą
(przedsiębiorców) nie obowiązuje konieczność istnienia ważnych powodów do
zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji.
§30.
1. Regulamin i Umowa oraz wynikające z nich zobowiązania podlegają prawu
polskiemu.
2. Językiem stosowanym w relacjach z Użytkownikiem jest język polski albo język
angielski.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie
miejsca prowadzenia działalności, zmianie danych teleadresowych oraz ich statusu
prawnego, a także o innych zmianach mających wpływ na realizację Umowy.
4. Strony zobowiązują się w drodze konsultacji i negocjacji do rozwiązywania bez
zbędnej zwłoki wszelkich sporów wynikających z realizacji Umowy.
5. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd
powszechny, przy czym obowiązuje jurysdykcja sądów polskich.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH UMOWY ZAWIERANEJ
ZGODNIE Z REGULAMINEM SERWISU http://GlobalPay.pl/

I.

OSOBY FIZYCZNE NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KONTO
PRYWATNE)

Imię i nazwisko oraz login podany w Serwisie ………………………..
Obywatelstwo ………………………….
Adres zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres
korespondencyjny
(jeśli
jest
inny
niż
adres
zamieszkania)
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Seria i numer dokumentu tożsamości ……………………………………
Nr
PESEL
(data
urodzenia
w
………………………………………………………

przypadku

braku

nr

PESEL)

Państwo urodzenia ……………………………………………………….
Nr rachunku bankowego i nazwa banku ………………………………………………………….
Pozostaję osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzmi oraz finansowaniu terroryzmu 1
TAK/NIE*
………………………………………….
Miejscowość, data i czytelny podpis

*Niewłaściwe skreślić

osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów
najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu,
z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych,
ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub
nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia
zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o
których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej
lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli
zostały one założone na rzecz tych osób
- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1
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II. OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (KONTO FIRMOWE)
Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) ………………………………………
Pełna nazwa firmy oraz login podany w Serwisie ………………………………….
Forma prawna prowadzonej działalności ……………………………………
Siedziba ………………………………………
Adres siedziby (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres
korespondencyjny
(jeśli
jest
inny
niż
adres
siedziby)
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Nr NIP (a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz
numeru i daty rejestracji) ……………………………………….......
Nr KRS (jeśli dotyczy) ………………………………………………..
Imię i nazwisko, numer PESEL (data urodzenia w przypadku braku nr PESEL) oraz państwo
urodzenia osoby reprezentującej podmiot …………………………………………………………………
Nr rachunku bankowego i nazwa banku ………………………………………………………….
Pozostaję osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzmi oraz finansowaniu terroryzmu 2
(w przypadku osoby fizycznej) TAK/NIE*

………………………………………….
Miejscowość, data i czytelny podpis osoby/osób reprezentującej/-ych podmiot

*Niewłaściwe skreślić
osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów
najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu,
z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych,
ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub
nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia
zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o
których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej
lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli
zostały one założone na rzecz tych osób
- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, że:
I. Następujące podmioty wspólnie są administratorami Państwa danych osobowych w postaci imienia,
nazwiska, loginu, adresu zamieszkania, adresu e-mail, adresu e-mail PayPal, adresu IP, numeru
rachunku bankowego, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, jak adres
siedziby, numer REGON, numer NIP (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą):
 Współadministrator 1 – spółka MTSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska 41A/310, 31-831 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000638979, posiadająca nr NIP 6783162637, nr REGON 365476814,
email: biznes@mtsoft.net.pl;
 Współadministrator 2 – spółka pod firmą MT GLOBALPROFIT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska 41A/310, 31-831 Kraków, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701244, posiadająca nr NIP 6783170683, nr
REGON 368610236, email: kontakt@mtglobalprofit.pl.
II. W ramach umowy o współadministrowanie, dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z
RODO, zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniono zakresy odpowiedzialności
Współadministratorów, w szczególności uzgodniono, że:
1. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Państwa obowiązku
informacyjnego.
2. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za umożliwienie Państwu wykonywania Państwa
praw. Niezależnie od tego ustalenia możecie Państwo wykonywać swoje prawa również
wobec Współadministratora 2. W takim przypadku Współadministrator 2 przekaże Państwa
żądanie Współadministratorowi 1, który zrealizuje Państwa żądanie.
Treść uzgodnień między Współadministratorami znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod
adresem http://GlobalPay.pl/.
III. Współadministratorzy ustanawiają Punkt kontaktowy, z którym osoba, której dane osobowe dotyczą,
może skontaktować się w sprawach ochrony jej danych osobowych: e-mail: rodo@mtsoft.net.pl,
numer telefonu: +48 737 827 007, lub pisemnie na adres: ul. Fatimska 41A/310, 31-831 Kraków.
IV. Odrębnym administratorem Państwa pozostałych danych osobowych w zakresie wynikającym z
Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest spółka MTSOFT spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska 41A/310, 31-831 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000638979, posiadająca nr NIP 6783162637, nr REGON
365476814, email: biznes@mtsoft.net.pl .
V. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej
na podstawie Regulaminu Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a po okresie obowiązywania ww.
umowy – w celu archiwizacji i przestrzegania przez Współadministratorów obowiązujących
przepisów prawa odnoszących się do obowiązku przechowywania podanych danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych, tj. MTSOFT sp. z o.o. w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
(Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz w zakresie niezbędnym
do zapobiegania bądź wykrywania oszustw (Ustawa o usługach płatniczych) (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), w celu promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora (w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do tych celów - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a
także dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów (art. 6 ust.
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VI.

VII.

VIII.

IX.

1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów jest ewentualne ustalenie,
dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia
umowy i jest warunkiem zawarcia tej umowy. Brak udostępnienia przez Państwa danych osobowych,
niezbędnych w celu nawiązania ww. umowy, będzie skutkować niemożnością jej zawarcia i
wykonania.
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie Współadministratorów i współpracującym ze Współadministratorami,
jak podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, operatorom płatności jako innym administratorom
zależnie od wybranej metody płatności, bankom, organizacjom kartowym, agentom rozliczeniowym,
podmiotom prowadzącym systemy płatności i współpracującym ze Współadministratorami danych w
zakresie obsługi płatności.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania ww. umowy oraz przez okres
niezbędnego ich przechowywania dla celów archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Współadministratorom danych i
w stosunku do nich.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także
prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO, a także prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzam, że zapoznałem/-am się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

…………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
NUMERY SMS PREMIUM ORAZ ICH CENY
§1. Użytkownicy mogą otrzymywać od Klientów płatności
następujących sieci komórkowych:
1.
Orange (Orange Polska S.A.)
2.
T-Mobile (T-Mobile Polska S.A.)
3.
Plus (Polkomtel S.A.)
4.
Play (P4 Sp. z o.o.)
5.
Wszystkich sieci wirtualnych.
§2. W Serwisie wykorzystywane są numery SMS Premium
Numer SMS Premium
Cena netto
Cena brutto
71480
1 PLN
1,23 PLN
72480
2 PLN
2,46 PLN
73480
3 PLN
3,69 PLN
74480
4 PLN
4,92 PLN
75480
5 PLN
6,15 PLN
76480
6 PLN
7,38 PLN
79480
9 PLN
11,07 PLN
91400
14 PLN
17,22 PLN
91900
19 PLN
23,37 PLN
92022
20 PLN
24,60 PLN
92521
25 PLN
30,75 PLN
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