
Regulamin dodawania ogłoszeń na portalu Sztutowo.com 
  

1. Dodawanie ogłoszeń w serwisie www.sztutowo.com jest płatne, zgodnie  cennikiem 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulamin.  

  
2. Minimalny czas na jaki można zamieścić jedno  ogłoszenie wynosi 7 dni. 

 
3. W przypadku naruszenia regulaminu Administrator  ma prawo do usunięcia ogłoszenia bez 

prawa zwrotu wniesionej opłaty, 
   

4. Dodać ogłoszenie mogą osoby fizyczne i firmy. 
   

5. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających treści obraźliwe, pomawiające, czy też 
szkalujące dobra osobiste osób trzecich. 

  
6. Każde ogłoszenie musi zawierać: tytuł, kategorię, treść oraz dane kontaktowe – numer 

telefonu  i/lub email. 
  

7. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące zamieszczonego ogłoszenia mogą być składane 
przez ogłoszeniodawcę wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 
na adres info@sztutowo.com 

  
8. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
  

9. Ogłoszeniodawca poprzez nadesłanie ogłoszenia akceptuje postanowienia niniejszego 
regulaminu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim. 

  
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 
 

11. Wszelkie spory i roszczenia związane z publikacją ogłoszenia rozstrzygać będzie sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Administratora. 

 
12. Administratorem serwisu Sztutowo.com  jest firma Sport Net Media Igor Rudziński, ul. Zaułek 

16/5, 82-110 Sztutowo, NIP: 5792096388 . Biuro obsługi klienta znajduje się pod powyższym 
adresem. 
 

13. Usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów. 
 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.11.2017 
 

15. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Administratorowi. 
 
 
 
 
 
 



Polityka prywatności  

 

Polityka prywatności serwisu www.sztutowo.com  

Informacje ogólne  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 

przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług dodawania i 

zarządzaniem ogłoszeniami poprzez Serwis Sztutowo.com 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  

Sport Net Media Igor Rudziński, ul. Zaułek 16/5, 82-110 Sztutowo, NIP: 5792096388 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i 

zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich 

wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie 

danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju 

aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.  

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w 

przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w 

następujący sposób:  

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”  

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.  

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza 

np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego 

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, 

zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.  

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. 

Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym 

momencie.  

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może 

wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować 

w sposób widoczny i zrozumiały. 

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe 

działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Sztutowo.com 

Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy 

się zapoznać. 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do 

dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sztutowo.com/


Załącznik nr 1 do regulaminu ogłoszeń - CENNIK 
 

Publikacja nowego ogłoszenia – do 30 dni 
 

 3zł netto (3,69 zł brutto) 
 
Przedłużenie  istniejącego  ogłoszenia – do 30 dni 
 

 2zł netto (2,46 zł brutto) 
 

 
 


