Regulamin strony internetowej SilesiaFinansuje.pl

1. Regulamin - ogólne warunki korzystania ze strony internetowej www.silesiafinasuje.pl.
2. Właścicielem i Administratorem Strony internetowej www.silesiafinasuje.pl jest Martom Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Strona - strona internetowa www.silesiafinasuje.pl poświęcona tematyce finansowej,
przeznaczona dla Użytkowników zainteresowanych nabyciem usług finansowych, zawierająca
formularz kontaktowy dla Użytkowników.
4. Użytkownik - każda osoba, która korzysta ze Strony.
5. Produkty - usługi oferowane przez Partnerów Administratora Strony.
6. Partnerzy - podmioty współpracujące z Administratorem Strony, oferujące usługi finansowe.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników ze strony
internetowej www.silesiafinasuje.pl, w tym formularza kontaktowego zamieszczonego na tej
stronie.
2. Rozpoczęcie korzystania ze Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie
warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu.
3. Dostęp do treści strony internetowej www.silesiafinasuje.pl jest bezpłatny i nie jest uzależniony
od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp do tej strony
nie wymaga przez Użytkownika dokonania rejestracji na Stronie lub też logowania na Stronie.
4. Dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego przez Użytkownika wymaga podania przez
niego imienia i jego numeru telefonu kontaktowego oraz kwoty potrzebnego finansowania. Po
wypełnieniu i wysłaniu formularza kontaktowego, przedstawiciel Partnera w ciągu 24 godzin
skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem. Przedstawiciel Partnera przedstawi formę i zasady
pozyskania środków pieniężnych.
Odpowiedzialność
1. Dane publikowane na Stronie oraz przekazywane telefonicznie mają charakter wyłącznie
informacyjny. Administrator Strony oraz Partnerzy dokładają wszelkich starań, aby informacje
zostały poprawnie i rzetelnie zaprezentowane.
2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości Administrator Strony nie przejmuje
odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników podjęte na ich podstawie. Aby

potwierdzić aktualność informacji należy skontaktować się ze wskazanym w trakcie rozmowy
telefonicznej Partnerem.
3. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania treści
prezentowanych na tej Stronie, w szczególności za decyzje podjęte na ich podstawie.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Użytkowników udostępniane przez nich na stronie silesiafinasuje.pl są
przetwarzane przez administratora danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach
marketingowych produktów i usług Partnerów współpracujących z administratorem danych.
3. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników jest Martom Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 11 lok. 18.
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane Partnerom współpracującym
z administratorem danych tj. Centrum Wspierania Polskiego Biznesu Maciej Mischok z siedzibą w
Katowicach przy ul. Jana Kochanowskiego 16, Centrum Usług Finansowych Ostalecki i Wspólnik
Sp.J. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Św. Maksymiliana Kolbego 11, Barbara Gąszczyk-Wiącek
Kancelaria Finansowa "Sara" z siedzibą w Zabrzu, F.H.U. Agata Plaza z siedzibą w Orzechu przy ul.
Sobieskiego 21, Otczyk Marta EUROFINANSE z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej
12 lok. 214, Weronika Kajzerek Kancelaria Kredytowa z siedzibą w Żorach przy ul. Bałdyka 10, na
podstawie odrębnie zawartej umowy lub odrębnego upoważnienia.
5. Zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych wyrażana jest poprzez odznaczenie przez tą
osobę odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie internetowej
www.silesiafinansuje.pl.
6. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych, ich poprawiania w każdym czasie oraz prawo kontroli
przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w tej ustawie.
7. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik ma
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec faktu przetwarzania jego danych osobowych przez
administratora danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych
osobowych podmiotom z nim współpracującym tj. Partnerom. W takim wypadku wymagane jest
wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt@silesiafinansuje.pl stosownego oświadczenia
woli wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu Użytkownika.
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez administratora danych na podstawie
art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,
stosownie do treści art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze

uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres
kontakt@silesiafinansuje.pl stosownego oświadczenia wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz
numeru telefonu Użytkownika.
9. Administrator danych osobowych zabezpiecza przetwarzane dane osobowe Użytkowników przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną.
Administrator danych osobowych przetwarza dane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
oraz chroni dane przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Pliki Cookies (tzw. ciasteczka)

1. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google oraz Facebook, używają plików cookie do wyświetlania
reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronie www.silesiafinasuje.pl.
Użytkownicy mogą zrezygnować z pliku cookie Google na stronie wyłączania opcji reklam Google http://www.google.pl/privacy/ads/. Jeżeli użytkownik nie chce, by portal Facebook przypisywał
jego wizytę na stronie www.silesiafinasuje.pl. do jego konta na portalu Facebook, powinien
wylogować się z konta na tym portalu.
2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i
przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest administrator strony silesiafinansuje.pl tj. firma Martom Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

Postanowienia końcowe

1. Administrator strony zastrzega sobie prawo do tego, iż mogą wystąpić opóźnienia w udzielaniu
odpowiedzi telefonicznej na zapytania Użytkowników kierowane za pośrednictwem formularza
kontaktowego dostępnego na Stronie lub odpowiedzi mogą nie być udzielane.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na Stronie. Zmiany w Regulaminie są wiążące od
momentu ich ogłoszenia na Stronie.
3. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia na Stronie.

4. Użytkownicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące działania Strony administratorowi strony za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@silesiafinansuje.pl.
5. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie pytania, uwagi i komentarze dotyczące Strony za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@silesiafinansuje.pl.

