
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Działając na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 
2017 r. poz. 1219 ze zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1), 
ustawy z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – Tacit 
Development Polska JS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, zwana w dalej „Usługodawcą”, 
wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje, zakres i warunki świadczonych 
usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne, politykę prywatności, warunki zawierania i 
rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji 
handlowej. 

II. DEFINICJE 

Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 
ze zm.); 

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych 
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 
4.5.2016 r.); 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i 
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych 
poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego 
w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego; 

Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i 
odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez 
jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w 
rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.  

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i 
współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na 
odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w 
szczególności pocztę elektroniczną; 

Usługodawca – Tacit Development Polska JS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 4, 
00-105 Warszawa (NIP 1070001809, REGON 015747782), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457787; 

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w ramach swojej 
działalności zawodowej lub gospodarczej korzysta z usługi Usługodawcy, przez co zobowiązuje się do 
przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin jest nieodpłatnie 
udostępniany przed zawieraniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie 
Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści 
Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego; 

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o świadczenie Usług drogą 
elektroniczną; 



Dane osobowe – dane podane przez Użytkownika podczas zakładania Konta rekrutacyjnego, w 
szczególności: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o wykształceniu, stażu pracy oraz 
uprawnieniach zawodowych. 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowania w zakresie i na warunkach określonych w 

niniejszym Regulaminie.  

2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące podstawy prawne korzystania z Usług 
świadczonych przez Usługodawcę.  

3. Przed rozpoczęciem korzystania z tych Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z 
treścią Regulaminu.  

4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług 
zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystając z tych 
Usług Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego 
postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, co nie wymaga sporządzenia odrębnej 
umowy. 

5. Użytkownik zamawiając Usługę, o której mowa w pkt IV niniejszego Regulaminu, oświadcza, że: 

a) podane przez niego dane niezbędne do świadczenia wybranej Usługi są kompletne, 
zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, 

b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usługi. 

IV. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę „Newsletter”. 

V. NEWSLETTER 

1. Newsletter jest to dostarczanie wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami 
związanymi z obecnymi i nowymi inwestycjami z portfolio spółki Tacit Development Polska JS z 
o.o. sp.k. lub spółki Podchorążych 83 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, w tym na przesyłaniu informacji handlowych własnych oraz informacji handlowych 
partnerów oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej Tacit Investment S.A., mogących 
zawierać informację promocyjną lub handlową Usługodawcy. W szczególności, Usługodawca 
może wysyłać do Użytkowników linki do artykułów z bloga oraz ofert opisujących nieruchomości z 
portfolio High Leve Sales & Marketing, a także informacji o inwestycjach z jego portfolio oraz o 
organizowanych przez Usługodawcę lub jego partnerów eventach (wydarzeniach społeczno – 
towarzyskich). 

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę 
na otrzymywanie takiej informacji na podany przez siebie adres e-mailowy, lub poprzez rejestrację 
w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu 
identyfikujący go adres e-mailowy i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
powyższego celu. Podanie adresu e-mailowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne do korzystania z usługi „Newsletter”. 

4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie 
wiadomości e-mail na adres paulina.pytlarczyk@tacit.com.pl z prośbą o zaprzestanie świadczenia 
Usługi lub poprzez kliknięcie w guzik rezygnacji z otrzymywania Newslettera znajdujący się w 
otrzymanej wiadomości.    

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom, że podane przez nich dane osobowe zostaną przez 

Usługodawcę zachowane w tajemnicy, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci 
Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Użytkowników tylko w obrębie systemu 
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teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie 
dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której 
dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za 
uprzednią zgodą Użytkownika lub w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących 
przepisów prawa. 

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w chwili wyrażenia przez 
Użytkownika woli korzystania z Usługi. Każda z Usług może zostać wypowiedziana przez 
Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny. Umowa o świadczenie usług świadczonych 
drogą elektroniczną polegająca na korzystaniu z Usługi, zawierana jest na czas oznaczony i z 
chwilą wysłania do Usługodawcy zgłoszenia o zaprzestaniu korzystania z Usługi ulega 
rozwiązaniu w zakresie dotyczącym tej Usługi. 

3. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Usługi, poprzez 
wysłanie wiadomości e-mail na adres paulina.pytlarczyk@tacit.com.pl prośbą o zaprzestanie 
świadczenia Usługi. Usługodawca potwierdza rozwiązanie Umowy poprzez przesłanie wiadomości 
na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 

4. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi.  

5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej 
wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym 
terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym 
terminie rozpatrzenia reklamacji. 

6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać 
pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: paulina.pytlarczyk@tacit.com.pl   

7. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących 
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania 
Użytkownika oraz jego danych kontaktowych. 

VII. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE POTRZEBNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG 
ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy: 

c) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z 
przeglądarką internetową wspierającą HTML 5; 

d) dostęp do poczty elektronicznej; 

e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi 
Javascript. 

VIII. DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Tacit Development Polska JS sp. z o.o. sp.k. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa (NIP 1070001809, REGON 015747782), 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000457787, telefon: 602 151 176.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres e-mail 
paulina.pytlarczyk@tacit.com.pl  

3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Usługodawcę w celu podejmowania wszelkich działań 
i czynności niezbędnych do realizacji Usługi, w tym również w celach kontaktowych.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji Usługi, a po jej zakończeniu, jeżeli będą 
tego wymagały obowiązujące przepisy prawa oraz, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji 
uzasadnionych interesów Usługodawcy z zastrzeżeniem, iż wobec takiego przetwarzania danych 
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osobom, których dane dotyczą, będzie przysługiwało prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku 
wniesienia sprzeciwu, Usługodawca niezwłocznie usunie dane osobowe i zaprzestanie ich 
przetwarzania.  

5. Usługodawca powierza podmiotom zewnętrznym prowadzenie spraw księgowych oraz 
administrowanie systemami informatycznymi. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.  


