REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SERWISU REDNET24.PL
§ 1.
DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Serwis rednet24.pl - serwis internetowy prowadzony przez redNet 24 Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie 02-247, przy ul. Marcina Flisa 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.
ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
KRS0000275179, NIP: 632- 19-21-474. Serwis zwany dalej „serwis rednet24.pl” funkcjonuje
pod adresem internetowym: www. rednet24.pl, służy wymianie pomiędzy jego
użytkownikami informacji dotyczących sprzedaży, wynajmu i innych usług związanych z
obrotem nieruchomościami i obsługą rynku nieruchomości.
2. Administrator danych osobowych lub Administrator - podmiot decydujący o celach i
środkach przetwarzania danych osobowych.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca
oraz posiadająca osobowość prawną, korzystająca z wybranej usługi lub wszystkich usług
oferowanych przez serwis rednet24.pl.
4. Ogłoszenie – zestaw informacji dotyczący sprzedaży lub wynajmu nieruchomości
przedstawionych w formie tekstowej lub tekstowo – graficznej.
5. Ogłoszeniodawca – agencja nieruchomości rednet24 Sp. z o.o.

§ 2.
ZASADY DZIAŁANIA SERWISU
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z usług dostępnych
w serwisie internetowym rednet24.pl.
2. Właścicielem serwisu rednet24.pl jest redNet 24 Sp. z o.o.
3. Wszelkie prawa do zarządzania i pobierania pożytków z serwisu rednet24.pl przysługują
wyłącznie redNet 24 Sp. z o.o.
4. Administratorem danych osobowych jest redNet 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02247, przy ul. Marcina Flisa 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS0000275179,
NIP: 632- 19-21-474.
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5. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres email: iod@rednetproperty.com
6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez ogłoszeniodawce w celu realizacji
umowy wobec ogłoszeniodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
7. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez ogłoszeniodawcę w celu odpowiedzi na
zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
8. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane przez redNet24 sp. z o.o. w celu
prowadzenia marketingu własnych usług oraz w celach statystycznych i analitycznych.
Przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest prawnie uzasadnionym
interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
9. redNet24 sp. z o.o. na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej
zgody ma prawo do wysyłania do niego drogą elektroniczną na adres e-mail informacji
marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej
chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. redNet24 sp. z o.o. na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej
zgody ma prawo do wysyłania do niego drogą telefoniczną informacji marketingowych.
Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez
Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych będzie także art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
11. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu,
prawo
do
cofnięcia
zgody
w
dowolnym
momencie.

12. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez
wyraźnej zgody Użytkownika z zastrzeżeniem instytucji upoważnionych prawem. Dane
osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego bez wyraźnej zgody
Użytkownika.
13. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora od momentu ich
powierzenia przez Użytkownika do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody, za
wyjątkiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
14. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
15. Treści ogłoszeń zamieszczonych w serwisie rednet24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.
16. Pod rygorem odpowiedzialności prawnej zabronione jest w szczególności, ale nie wyłącznie:
» korzystanie przez użytkownika z ogłoszeń serwisu rednet24.pl w celach innych niż potrzeby własne,
» korzystanie przez użytkownika z ogłoszeń serwisu rednet24.pl w celach handlowych,
» przetwarzanie bez posiadanej zgody danych osobowych użytkowników serwisu rednet24.pl,
będących osobami fizycznymi,
» powielanie i kopiowanie ogłoszeń serwisu rednet24.pl w celach innych niż potrzeby własne,
» rozpowszechnianie ogłoszeń serwisu rednet24.pl,
» sprzedawanie ogłoszeń serwisu rednet24.pl,
» bezpłatne udostępnianie ogłoszeń serwisu rednet24.pl,
» dokonywanie zmian ogłoszeń serwisu rednet24.pl,
» dokonywanie zmian treści innych niż ogłoszenia zawartych w serwisie rednet24.pl,
» usuwanie ogłoszeń z serwisu rednet24.pl,
» dokonywanie jakichkolwiek innych czynności sprzecznych z przepisami prawa.
17. redNet 24 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu
spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami technicznokonserwacyjnymi, a także jakiejkolwiek innej odpowiedzialności związanej z działaniem
serwisu. Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do redNet 24 Sp. z o.o. jakiekolwiek
roszczenia
związane
z
działaniem
serwisu
rednet24.pl.

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SERWIS REDNET24.PL
§ 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Korzystanie z usług oferowanych w serwisie rednet24.pl jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
2. redNet 24 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.rednet24.pl zawsze
dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.
3. Wszelkie spory związane z usługami dostępnymi w serwisie rednet24.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 1.09.2018r.

