REGULAMIN SYSTEMU REN24.pl
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, która po
rejestracji poprzez formularz rejestracyjny, akceptacji REGULAMINU I POLITYKI PRYWATNOŚCI korzysta z systemu
REN24.pl

Administrator - Administratorem systemu jest ENCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 1 wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000345997, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ochrona danych odbywa
się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
zabezpieczonych serwerach.

Regulamin – niniejszy Regulamin

System - strona internetowa pod adresem https://secure.ren24.pl za pośrednictwem, której użytkownik korzysta z
swojej bazy ofert, wymienia informacje pomiędzy innymi użytkownikami, wysyła informacje o swojej ofercie do portali
ogłoszeniowych i strony www .

Strefa logowania - podstrona https://secure.ren24.pl , która umożliwia korzystanie z systemu poprzez szyfrowane
łącze.

Informacje ogólne

ENCOM Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom narzędzie do przechowywania danych o ofercie użytkownika. Dokładamy
wszelkich starań, aby dane przechowywane były bezpiecznie, zarówno pod względem fizycznego dostępu do serwerów
( danych ), bezpieczeństwa oprogramowania oraz bezpiecznego przesyłania danych po łączu szyfrowanym.

Odpowiedzialność

ENCOM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj danych przechowywanych przez użytkowników w systemie
oraz sposobu korzystania czy udostępniania przez użytkowników danych niezbędnych do zalogowania się w systemie
REN24.PL. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych wprowadzonych do systemu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do systemu REN24.PL posiada ENCOM Sp. z o.o.
Korzystanie z systemu REN24.PL jest dopuszczalne jedynie w zakresie określonym i zdefiniowanym jako Użytkownik, a
ponadto po akceptacji regulaminu daje możliwości korzystania ze Strefy logowania i jej zasobów. Korzystanie z
Systemu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SYSTEMU REN24.pl
Postanowienia ogólne
1.W związku z prowadzeniem systemu, ENCOM z o.o. jest posiadaczem informacji o użytkownikach systemu
pochodzących z
formularzy rejestracyjnych zamieszczonych w systemie, które są podawane przez
użytkowników dobrowolnie. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe i teleadresowe firm rejestrujących się na
stronach systemu oraz hasła dostępowe i loginy. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są
wykorzystywane przez ENCOM Sp. z o.o. w celach technicznych, ochrony informatycznej zasobów systemu i
bezpieczeństwa serwerów systemu.
2.Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych danych statystycznych służących analityce
charakterystyki odsłon dokonywanych przez użytkowników systemu.
3.Dane o użytkownikach systemu są wykorzystywane w następujących celach:
• identyfikują użytkownika systemu REN24.pl
• sporządzania i wysyłania ofert handlowych
• zapewnienia dbałości o klienta oraz świadczenia usług związanych z działalnością;

Rejestracja w Strefie logowania
1.Dokonując rejestracji do strefy logowania użytkownik systemu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych
osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym firmie ENCOM z o.o. i akceptuje warunki polityki
prywatności.
2.Wypełniony formularz stanowi podstawę do weryfikacji danych użytkownika. Użytkownik otrzymuje drogą
elektroniczną na podany adres e-mail swój unikalny login i hasło. Użytkownik może zmienić hasło dostępu do
strefy logowania za pośrednictwem funkcjonalności systemu.
3.Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania hasła i loginu osobom trzecim.
4.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła i loginu przez użytkownika osobom
trzecim oraz za wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody.

Dane przechowywane w systemie
1. System przetwarza dane wprowadzone przez użytkowników. Nie ingeruje w treść tych danych, zapewnia
selektywny dostęp do danych oraz ochronę przed nieupoważnionymi osobami.
2. Administratorem danych osobowych użytkowników systemu REN24.pl są użytkownicy systemu. ENCOM Sp.
z o.o. zapewnia ochronę danych w zakresie infrastruktury IT.
3. Rodzaj przechowywanych danych przez użytkowników systemu:
•

dane klientów użytkowników systemu

•

dane o ofercie użytkowników

•

dane do integracji z portalami ogłoszeniowymi oraz stronami www

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu poprzez użytkownika systemu REN24, który jest administratorem tych
danych.

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu
zgody tylko w zakresie: na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy
krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. ENCOM Sp. z o.o. ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika systemu oraz innych jego danych
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki Cookies

•

•

•

System internetowy www.ren24.pl korzysta z plików "cookies". "Cookie" to niewielki plik tekstowy wysyłany
przez System do urządzenia Użytkownika, przykładowo służący do gromadzenia informacji o aktywności na
danej stronie internetowej.
W każdej przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących "cookies", czyli ustalenia czy mają
być one odbierane czy nie, jak również sposób ich usuwania. Brak takiej zmiany oznacza akceptację
Użytkownika dla używanych przez System www.ren24.pl plików "cookies".
System www.ren24.pl stosuje pliki "cookies" na potrzeby analizy ruchu na stronie, prawidłowego wyświetlenia
Systemu na urządzeniu Użytkownika oraz na potrzeby utrzymania logowania do strefy klienta. Są to tzw
"cookies" sesyjne (pliki tymczasowe) utrzymujące logowanie na każdej kolejnej stronie, dzięki czemu nie ma
potrzeby ponownego logowania na każdej stronie.

Postanowienia końcowe
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z systemu oraz ochrony prywatności prosimy
przesyłać bezpośrednio na adres admin@ren24.pl
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik
wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do
potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

