
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ POWERSHELF 
 

§ 1. 
 
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania przez użytkowników i funkcjonowania 
platformy internetowej dostępnej pod adresem www.polkazzasadami.pl  (Platforma). 
 
2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług droga elektroniczną. 
 
3. Usługa dostępu do Platformy świadczona jest przez IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 (Organizator ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 13098, na zlecenie Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
 
4. Korzystanie z Platformy jest niezbędne dla udziału w promocji sprzedaży napojów alkoholowych z 
oferty  WYBOROWA S.A., (Program). Aby mieć możliwość udziału w Programie Użytkownik musi założyć 
konto na Platformie i zaakceptować niniejszy Regulamin. Do założenia konta na Platformie uprawnione 
są wyłącznie osoby fizyczne, reprezentanci przedsiębiorców zaproszonych do udziału w Programie. 
 
5. W ramach Platformy Administrator świadczy usługi polegające na prowadzeniu konta umożliwiającego 
użytkownikom zapoznawanie się z treściami zamieszczonymi na Platformie, komunikowanie się z 
Organizatorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, zawarcie umów na udział w akcjach 
organizowanych w ramach Programu, akceptację aneksów oraz dokumentów rozliczeniowych. 
 
6. Dostęp do Platformy jest bezpłatny, a jedyne koszty jakie ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem 
z Platformy to koszty połączenia internetowego z serwerem, na którym umieszczono Platformę, których 
wysokość jest uzależniona od stawek operatora z usług którego użytkownik korzysta. 
 
7. Do prawidłowego wyświetlania  Platformy wymagane jest posiadanie telekomunikacyjnego urządzenia 
końcowego z szerokopasmowym dostępem do sieci Internet (umożliwiającym obieranie pakietów z 
prędkością min. 512 kb/s) wyposażonego w przeglądarkę internetową: IE 11.0+; MS Edge 12.0+; Mozilla 
Firefox 30+; Chrome 30+; Opera 20+; Safari 8+ (lub nowszą wersję dowolnej z wymienionych) ze 
standardowym interfejsem graficznym, włączoną obsługą zapisywania plików cookies, włączoną obsługą 
języka skryptów JavaScript oraz wyłączonymi zewnętrznymi wtyczkami ingerującymi w zawartość 
wyświetlanej strony. 
 
8. Do prawidłowego korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej, a 
także aktywnej karty SIM w polskiej numeracji wraz z telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym 
umożliwiającym odbiór wiadomości SMS z tejże karty. 
 
9. Aby założyć konto, Użytkownik na podany przez siebie numer telefonu otrzymuje od Organizatora 
wiadomość SMS zawierającą login do przeprowadzenia pierwszego logowania do Platformy. Podczas 
pierwszego logowania Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a na 
podany adres poczty elektronicznej otrzyma aktywny link aktywujący konto. W następnej kolejności 
Użytkownik proszony jest o ustanowienie hasła przy użyciu którego łącznie z loginem będzie mógł 
logować się do konta. W każdym czasie przy użyciu adresu poczty elektronicznej podanego podczas 
rejestracji możliwe jest dokonanie zmiany hasła. 
 
10. Niezależnie od wypełnienia formularza Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie 
przez Administratora podanych przez Użytkownika danych osobowych w celach marketingowych oraz na 

http://www.polkazzasadami.pl/


podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrazić zgodę na otrzymywanie 
informacji handlowych pochodzących od Wyborowa S.A. drogą elektroniczną lub na podstawie art. 172 
Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących 
od Wyborowa S.A. na podany numer telefonu komórkowego. 
 
11. Z chwilą akceptacji Regulaminu i zalogowania się na Platformie pierwszy raz, zostaje zawarta 
pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną  ( dostęp 
do Platformy ) zawarta na  czas nieokreślony, obejmująca nieodpłatne korzystanie z funkcjonalności 
Platformy. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Platformytreści o 
charakterze bezprawnym. 
 
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych objętych 
formularzem jest konieczne do założenia konta na Platformie. Użytkownicy mają prawo wglądu w swoje 
dane oraz ich poprawiania. Użytkownik może zażądać od Administratora usunięcia swoich danych 
osobowych. 
 
13. Warunki udziału oraz zasady Programu i Akcji określa odrębny regulamin dostępny na Platformie po 
zalogowaniu. 
 
 

§ 2. 
 
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez użytkowników Platformy jest Wyborowa 
S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul.  Janikowska 23, 61-070 Poznań (Administrator). 
2. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik Platformy zobowiązany jest do niezwłocznej 
aktualizacji danych osobowych podanych przez Użytkownika. 
3. W przypadku usunięcia swoich danych, korzystanie z wszystkich funkcjonalności Platformy wymagać 
będzie ponownej rejestracji na Platformie. 
4. Użytkownik akceptując Regulamin, zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą 
elektroniczną, co uprawnia  Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika 
niezbędnych dla wykonania umowy, dla celów należytego jej wykonania oraz na otrzymywanie informacji 
systemowych od Administratora o wszelkich utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w 
działaniu Platformy. W takim wypadku Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo, W przypadku przetwarzania 
danych na podstawie niezbędności ich przetwarzania do wykonania umowy, zawartej z osobą, której dane 
są przetwarzane, Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma również prawo do 
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna przetwarzanie jego danych 
osobowych za niezgodne z prawem. 
5. Niezależnie od ust. 4 powyżej, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez 
niego danych w celach marketingowych Administratora. W takim przypadku Użytkownik ma prawo do 
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, 
przenoszenia danych. Dodatkowo, Użytkownik ma uprawnienie do wycofania zgody bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, które odbyło się przed jej wycofaniem. W przypadku przetwarzania 
danych na podstawie niezbędności ich przetwarzania do wykonania umowy, zawartej z osobą, której dane 
są przetwarzane, Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma również prawo do 
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna przetwarzanie jego danych 
osobowych za niezgodne z prawem. 
6. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zaprzestania przetwarzania podanych przez niego danych 
osobowych w celach marketingowych poprzez wysłanie rezygnacji drogą mailową na adres  
kontakt@polkazzasadami.pl 



7. Dane Użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji Umowy oraz ewentualnie 
marketingu. 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują 
się w dokumencie polityki prywatności. 
 

§ 3. 
 
1. Użytkownik, który założył konto na Platformie może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym 
i bez podania przyczyny. 
2. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego konta zgodnie z treścią 
dostępnych na platformie Warunków Programu PowerShelf. 
 

§ 4. 
 
1. Treści i materiały umieszczone na Platformie stanowią własność Organizatora i Wyborowa S.A. lub 
innych osób bądź podmiotów prawnych i są chronione prawem własności intelektualnej, a także innymi 
przepisami prawa polskiego. Użytkownicy mają prawo przeglądać Stronę Internetową oraz drukować lub 
zapisywać pliki z treściami i materiałami zamieszczonymi na Stronie Internetowej wyłącznie w zakresie 
własnego użytku osobistego. 
2. Umieszczone na Platformie znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 
30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324), a jakiekolwiek ich 
wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. 
3. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy mogą być zgłaszane przez Użytkownika 
poprzez przesłanie e-maila na adres kontakt@polkazzasadami.pl 
4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
5. Organizator oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu 
Platformy wywołane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Użytkowników. 
6. Treść Regulaminu dostępna jest na Platformie. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu 
powiadomi Użytkowników w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację 
jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie Internetowej oraz w przypadku Użytkowników, którzy założyli 
Konto poprzez bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem adresu mailowego podanego przez 
Użytkownika podczas rejestracji na Stronie Internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


