Regulamin korzystania
z serwisu internetowego
§ 1.
DEFINICJE
Użytej w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.

Serwis apartamentywakacyjne.pl – serwis internetowy prowadzony przez Tabelaofert.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Dywizjonu 303 129b, zwaną dalej: Tabelaofert.pl Sp. z o.o., pod adresem internetowym: www.apartamentywakacyjne.pl,
służący wymianie pomiędzy jego użytkownikami informacji dotyczących sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

2.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca
z usług serwisu apartamentywakacyjne.pl, niezależnie od tego, czy dokonała zamieszczenia na serwisie swojego ogłoszenia.

3.

Ogłoszenie – zestaw informacji dotyczący sprzedaży lub wynajmu nieruchomości przedstawionych w formie tekstowej lub tekstowo-graficznej wprowadzany on-line przez ogłoszeniodawcę i zamieszczony na serwisie apartamentywakacyjne.pl, zawierający
dane umożliwiające osobom zainteresowanym kontakt z ogłoszeniodawcą.

4.

Ogłoszeniodawca – pełnoletni użytkownik serwisu apartamentywakacyjne.pl korzystający z funkcji serwisu polegającej na
zgłoszeniu i zamieszczeniu ogłoszenia.

§ 2.
ZASADY DZIAŁANIA SERWISU
1.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z usług dostępnych na serwisie internetowym
apartamentywakacyjne.pl. Regulamin ten nie obejmuje usługi zgłaszania i zamieszczania ogłoszeń na serwisie apartamentywakacyjne.pl, które są regulowane przez odrębny Regulamin Zamieszczania Ogłoszeń apartamentywakacyjne.pl.

2.

Właścicielem serwisu apartamentywakacyjne.pl jest Tabelaofert.pl Sp. z o.o.

3.

Wszelkie prawa do zarządzania i pobierania pożytków z serwisu apartamentywakacyjne.pl przysługują wyłącznie
Tabelaofert.pl Sp. z o.o.

4.

Korzystanie z usług serwisu apartamentywakacyjne.pl innych ich zgłaszanie i zamieszczenie ogłoszeń jest bezpłatne,
chyba że odrębna umowa zawarta z użytkownikiem stanowi inaczej.

5.

Tabelaofert.pl Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści ogłoszeń zawartych w serwisie apartamentywakacyjne.pl.
Odpowiedzialność tę ponoszą wyłącznie ich ogłoszeniodawcy.

6.

Udostępnienie przez użytkownika serwisu danych osobowych poprzez wpisanie ich w odpowiednim formularzu rejestracyjnym oraz naciśnięcie przez użytkownika odpowiedniego przycisku „WYŚLIJ” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez spółkę Tabelaofert.pl Sp. z o.o., z siedzibą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dywizjonu 303 129b, budynek C (dalej
również: „Spółka”) danych osobowych użytkownika przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z portalu prowadzonego przez Spółkę pod adresem www.apartamentywakacyjne.pl (dalej również: „Serwis”) w celu prawidłowego
i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez Spółkę. Powyższe oznacza również wyrażenie zgody przez
użytkownika na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych (w szczególności w celu promowania usług
i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Spółki w ramach usług świadczonych przez Spółkę) przede wszystkim
przez następujące podmioty: redNet Property Group Sp. z o.o., Integrum Management Sp. z o.o., redNet24 Sp. z o.o. oraz redNet
Dom Sp. z o.o., a także przez banki, pośredników finansowych i deweloperów współpracujących z wymienionymi spółkami.
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Udostępnione przeze użytkownika dane osobowe będą chronione przez Tabelaofert.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Dywizjonu 303 129b z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez
Tabelaofert.pl Sp. z o.o. podmiotom trzecim.
7.

Zamieszczenie przez użytkowników w serwisie apartamentywakacyjne.pl swoich danych osobowych i udzielenie przez nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych, uprawnia Tabelaofert.pl Sp. z o.o. oraz podmioty wskazane w ust. 6 do przekazania
danych osobowym podmiotom wskazanym w treści udzielonej zgody, w tym przede wszystkim wystawcom ogłoszeń.

8.
9.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ich poprawienia lub zmiany.
Zamieszczenie przez użytkowników w serwisie apartamentywakacyjne.pl swoich danych osobowych uprawnia Tabelaofert.pl
Sp. z o.o. lub podmioty, którym zgodnie z ust. 7 dane osobowe zostały przekazane, do skontaktowania się z użytkownikiem w celach
marketingowych.

10. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami)
udostępnienie przez użytkownika serwisu danych osobowych poprzez wpisanie ich w odpowiednim formularzu rejestracyjnym oraz
naciśnięcie przez użytkownika odpowiedniego przycisku „WYŚLIJ” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na
otrzymywanie informacji handlowych w ramach portalu prowadzonego przez spółkę Tabelaofer.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dywizjonu 303 129b, budynek C (dalej również: „Spółka”) pod adresem www.apartamentywakacyjne.pl (dalej również:
„Serwis”) na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Serwisu.
11. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami)
) udostępnienie przez użytkownika serwisu danych osobowych poprzez wpisanie ich w odpowiednim formularzu rejestracyjnym oraz naciśnięcie przez użytkownika odpowiedniego przycisku „WYŚLIJ” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie
przez spółkę Tabelaofert.pl Sp. z o.o., z siedzibą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dywizjonu 303 129b, budynek C (dalej również: „Spółka”)
danych użytkownika zamieszczonych w portalu prowadzonym przez Spółkę pod adresem www.apartamentywakacyjne.pl oraz (dalej również: „Serwis”) w celach reklamowych, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji w ramach Serwisu z przeznaczeniem wyników
tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Serwisu przez Spółkę.
12. Dane użytkowników serwisu apartamentywakacyjne.pl zawarte w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane przez innych
użytkowników serwisu jedynie w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem. Niedozwolone jest korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, w szczególności poprzez ich przetwarzanie i upowszechnianie. W przypadku, gdy inni użytkownicy
serwisu będą korzystać z danych w sposób inny niż określony w zdaniach wcześniejszych, Tabelaofert.pl Sp. z o.o. nie ponosi
z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
13. Tabelaofert.pl Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu apartamentywakacyjne.pl, ma prawo przysyłać dane osobowe użytkowników do podmiotów trzecich, które zamieściły ogłoszenie na serwisie
apartamentywakacyjne.pl. Przesłanie danych osobowych użytkownika do danego podmiotu trzeciego, oznacza, iż podmiot ten
ma możliwość skontaktowania się z użytkownikiem tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik serwisu był zainteresowany
danym ogłoszeniem podmiotu trzeciego i złożył zapytanie dotyczące danego ogłoszenia. Podmioty trzecie, które ogłaszają się na
serwisie apartamentywakacyjne.pl nie mają prawa kontaktować się z użytkownikiem serwisu w zakresie innymi niż określony
w zdaniu poprzednim. Podmioty trzecie, które ogłaszają się na serwisie apartamentywakacyjne.pl nie mają prawa gromadzić
oraz przetwarzać danych osobowych użytkowników przekazanych przez Tabelaofert.pl Sp. z o.o. Tabelaofert.pl Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za przekazane dane osobowe użytkowników serwisu apartamentywakacyjne.pl, jak również za kontaktowanie się przez podmioty trzecie, które zamieściły ogłoszenie na serwisie apartamentywakacyjne.pl z użytkownikami serwisu
apartamentywakacyjne.pl.
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14. Przekazanie przy pomocy serwisu apartamentywakacyjne.pl danych osobowych przez użytkownika nie oznacza, iż użytkownikowi przysługują roszczenia o skontaktowanie się z nim przez podmioty wymienione w ust. 7.
15. Tabelaofert.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikiem, a podmiotami
określonymi w ust. 7.
16. Treści ogłoszeń zamieszczonych w serwisie apartamentywakacyjne.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego.
17. Pod rygorem odpowiedzialności prawnej zabronione jest w szczególności, ale nie wyłącznie:
a) korzystanie przez użytkownika z ogłoszeń serwisu apartamentywakacyjne.pl w celach innych niż potrzeby własne,
b) korzystanie przez użytkownika z ogłoszeń serwisu apartamentywakacyjne.pl w celach handlowych,
c) przetwarzanie bez posiadanej zgody danych osobowych użytkowników serwisu apartamentywakacyjne.pl,
będących osobami fizycznymi,
d) powielanie i kopiowanie ogłoszeń serwisu apartamentywakacyjne.pl w celach innych niż potrzeby własne,
e) rozpowszechnianie ogłoszeń serwisu apartamentywakacyjne.pl,
f ) sprzedawanie ogłoszeń serwisu apartamentywakacyjne.pl,
g) bezpłatne udostępnianie ogłoszeń serwisu apartamentywakacyjne.pl,
h) dokonywanie zmian ogłoszeń serwisu apartamentywakacyjne.pl,
i)

dokonywanie zmian treści innych niż ogłoszenia zawartych w serwisie apartamentywakacyjne.pl,

j)

usuwanie ogłoszeń z serwisu apartamentywakacyjne.pl,

k) dokonywanie jakichkolwiek innych czynności sprzecznych z przepisami prawa.
18. Tabelaofert.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi, a także jakiejkolwiek innej odpowiedzialności związanej
z działaniem serwisu. Użytkownikowi nie przysługują wobec Tabelaofert.pl Sp. z o.o. jakiekolwiek roszczenia związane z działaniem
serwisu apartamentywakacyjne.pl.

§ 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Korzystanie z usług oferowanych w serwisie apartamentywakacyjne.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.

Tabelaofert.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym ogłoszeniodawców. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie. Na stronie internetowej
www.apartamentywakacyjne.pl zawsze dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.

3.

Wszelkie spory związane z usługami dostępnymi w serwisie apartamentywakacyjne.pl będą rozstrzygane polubowne.
W przypadku zaś, gdy nie będzie to możliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny w Warszawie.

4.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2014 r.

5.

W przypadku stwierdzenia publikacji w serwisie ogłoszenia, którego nie jesteś autorem, lecz zawierającego twoje dane teleadresowe, napisz do nas na adres: bok@apartamentywakacyjne.pl
Tabelaofert.pl Sp. z o.o.

tel.: +48 22 318 72 00

ul. Dywizjonu 303 129b

handlowy@apartamentywakacyjne.pl

NIP: 5222895454

01-470 Warszawa

www.apartamentywakacyjne.pl

Kapitał zakładowy: 851 000 PLN
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