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Polityka Prywatności Portalu Internetowego TuTej24.pl
§. 1. Zakres obowiązywania
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
2. Celem Polityki Prywatności jest zdefiniowanie działań Usługodawcy, podejmowanych w
zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Portalu pod adresem
www.tutej24.pl i narzędzi do wykonywania czynności przez Użytkowników i Gości, takich jak
Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie ogłoszeń i porozumiewanie się przez
Użytkowników i Gości za pośrednictwem Portalu.
3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę.
4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania
treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie
w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem świadczenia usług drogą
elektroniczną dostępnym na stronie www.tutej24.pl/public/document/regulamin.pdf zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
wymaganych ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze
zm.).
5. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą
elektroniczną.
6. Użytkownik, który korzysta z Portalu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej
Polityki Prywatności i Regulaminu, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych
osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką Prywatności.
7. Użytkownicy i Goście przyjmują do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone przez innych
Użytkowników w treści ogłoszeń może nastąpić przekierowanie do zewnętrznej usługi innego
podmiotu, za którego działania Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i w którym proces
gromadzenia danych odbywa się poza kontrolą Usługodawcy.
§. 2. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych
1. Użytkownicy zakładający Konto zobowiązani są do podania adresu e-mail i hasła. Użytkownicy
mają możliwość podania dodatkowo w Koncie danych takich jak adres e-mail, imię, telefon,
adres, kod pocztowy, miasto, strona WWW, a w przypadku kont zakładanych dla osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych także nazwa, NIP oraz logo graficzne, które to dane będą
udostępniane innym Użytkownikom i Gościom do wglądu tylko za wyraźną zgodą
Użytkownika. Użytkownicy upubliczniają ww. informacje na własną odpowiedzialność.
2. Usługodawca gromadzi i przechowuje także adresy e-mail podawane przez Gości w formularzu
kontaktowym w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
3. Usługodawca gromadzi dane osobowe Użytkowników i Gości kontaktujących się z
Usługodawcą, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i kontaktu z nim w razie

konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w
tym celu na Koncie Użytkownika.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików
„cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Portalu. Pliki
„cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny
Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika głównie w celu identyfikacji
Użytkowników w Portalu oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Portalu.
Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi.
Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies”
wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie
powoduje niemożności korzystania z Portalu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym
zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług
świadczonych w ramach Portalu.
§. 3. Wykorzystanie zgromadzonych danych
1. Usługodawca jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych
w Portalu w celu zapewniania obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzenia kontami
Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania funkcjonalności Portalu
Gościom oraz egzekwowania przestrzegania Regulaminu,
2. Usługodawca nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, za
wyjątkiem sytuacji udostępniania danych organom publicznym w walce z oszustwami i
nadużyciami w Portalu w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w
zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu zgodnie z wymogami prawa.
3. Usługodawca zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych
Użytkowników, jak również nie przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany, w tym w
formie profilowania.
4. Użytkownicy po uzyskaniu od innych Użytkowników i Gości (Kupujących) ich danych
osobowych, zobowiązani są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli
przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W
ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają
prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich
danych osobowych przez Użytkowników, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich
usunięcia.
5. Użytkownicy, którzy utworzyli Konto mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez
siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Portalu
są poprawne. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany lub usunięcia podanych przez
siebie danych. Nie podlega zmianie adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji.
6. Użytkownik i Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
7. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 UODO przysługuje Użytkownikom i Gościom prawo
wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu

na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 UODO ma prawo
wniesienia sprzeciwu.
§. 4. Bezpieczeństwo
Wszystkie dane osobowe zbierane przez Usługodawcę w związku z prowadzeniem Portalu
chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur
bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich
nieupoważnionym wykorzystaniem.
§. 5. Dane kontaktowe
Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować na adres kontakt@tutej24.pl,
podając w tytule wiadomości „Polityka Prywatności”.

