
REGULAMIN SERWISU NaszaGenealogia.pl  

wraz z obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania  

danych osobowych (RODO) 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Przez Serwis w rozumieniu Regulaminu rozumie się tematyczną stronę internetową 

poświęconą prezentacji genealogii rodzinnej uruchamianą pod adresem 

naszagenealogia.pl. 

2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

zgodą na jego przestrzeganie. 

3. Właścicielem Serwisu i zarazem usługodawcą nim zarządzającym jest:  

PL-SOFT Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie (81-855) przy Al. Niepodległości 645B (zwany 

dalej „Usługodawcą”). 

4. Klient w rozumieniu Regulaminu oznacza podmiot (osobę fizyczną lub prawną), który 

zakłada lub posiada konto w Serwisie i/lub wprowadza, edytuje, usuwa w nim dane 

przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w programie Drzewo genealogiczne 

(„Program”) w zakresie danych genealogicznych rodziny oraz narzędzi edycyjnych 

udostępnionych w Serwisie. 

5. Konto w Serwisie identyfikowane jest przez: unikalny identyfikator nadawany przez 

Usługodawcę oraz hasło nadawane przez Klienta. 

6. Usługodawca nie umieszcza oraz nie edytuje żadnych danych na Koncie Klienta. 

7. Wszystkie treści publikowane na Koncie zamieszcza Klient. 

8. Klient jest jedynym właścicielem treści umieszczanych w Serwisie na swoim Koncie. 

9. Założenie Konta przez Klienta w Serwisie jest warunkiem koniecznym zamówienia 

wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę. 

 

II. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta 

 

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego 

przeznaczeniem, nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz 

przepisów obowiązującego prawa. 

2. Klient nie może publikować w Serwisie treści mogących naruszać prywatność 

jakichkolwiek osób. 

3. Klient musi posiadać wszelkie prawem wymagane zgody na publikację treści, które 

zamieszcza na swoim Koncie. 

4. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Serwisie 

osobom trzecim i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia tych 

danych osobom trzecim. 

5. Umieszczając materiały na Koncie, Klient wyraża zgodę na ich nieodpłatną publikację 

na stronach Serwisu. 

6. Klient powierza dane opublikowane na swoim Koncie do przetwarzania przez 

Usługodawcę. 



III. Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy 

 

1. Usługodawca nie udostępnia treści znajdujących się na Koncie Klienta innym osobom 

i podmiotom, z wyłączeniem prawnie uzasadnionych przypadków i na żądanie 

uprawnionych służb państwowych. 

2. Usługodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia Serwisu certyfikatem SSL 

zapewniającym poufność i bezpieczeństwo przesyłanych informacji. 

3. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i 

uzasadnionych kroków w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Serwisu. 

4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w szczególności w 

przypadku wykorzystywania Serwisu do działań niezgodnych z prawem, dobrymi 

obyczajami lub naruszających prywatność oraz prawa osób trzecich, Usługodawca ma 

prawo usunąć konto Klienta wraz z zamówionymi za pomocą tego konta usługami bez 

prawa zwrotu opłat za niewykorzystane usługi. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów publikowanych w 

Serwisie. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania będące 

następstwem wykorzystania danych zawartych w Serwisie. 

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez 

Klienta. 

 

IV. Opłaty 

 

1. Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne. 

2. Publikacja danych na Koncie Klienta jest płatna i wymaga wykupienia abonamentu, 

którego okres oraz koszt udostępniany jest na stronach Serwisu. 

3. Klient ma prawo do bezpłatnej publikacji materiałów w Serwisie przez okres 7 dni od 

momentu założenia konta (okres próbny). 

4. Umowa nie zostanie zawarta, jeśli płatność pierwszej opłaty abonamentowej nie 

zostanie dokonana do ostatniego dnia okresu próbnego. 

5. Klient dokonuje opłat w terminie do ostatniego dnia ważności abonamentu (Konta). 

6. W przypadku braku płatności za abonament po upływie terminu jego ważności, 

wszelkie treści opublikowane przez Klienta w Serwisie zostaną usunięte bez 

ponoszenia przez Usługodawcę z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

 

V. Wykorzystywanie elementów grafiki Serwisu 

 

1. Wszystkie elementy graficzne Serwisu stanowią własność Usługodawcy.  

2. Usługodawca posiada pełne prawa do elementów graficznych Serwisu a ich 

jakiekolwiek wykorzystanie inne niż w Serwisie wymaga pisemnej zgody 

Usługodawcy. 

 



VI. Przetwarzanie danych osobowych 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem danych (“Administratorem”) jest PL-SOFT spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Al. Niepodległości 645B, Sopot (81-855). 

2. W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z 

Administratorem pod adresem poczty e-mail: plsoft@pl-soft.pl oraz listownie pod 

adresem: PL-SOFT Sp. z o.o., Al. Niepodległości 645B, 81-855 Sopot 

3. Państwa dane przetwarzamy w celu: 

• niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 pkt b). 

• niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze , 

m.in. ze względu na okres przechowywania dokumentacji podatkowej, na 

wezwanie organów państwowych odpowiedzialnych za obronność, 

bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości itp. (art. 6 ust. 1 pkt c) 

• przesyłania drogą elektroniczną informacji marketingowej dotyczących 

oferowanych przez nas produktów i usług w formie newslettera (art. 6 ust.  

1 pkt a). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia 

ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych z prawem. 

5. Odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy Administratora, zleceniobiorcy 

świadczący na rzecz Administratora usługi informatyczne, kurierskie, płatnicze, 

zarządcze, księgowe, prawne, marketingowe (przekazujemy tylko adres e-mail). Nie 

przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) 

lub organizacji międzynarodowych. 

6. Państwa dane przechowujemy do momentu wycofania Państwa zgody na ich 

przetwarzanie lub w przypadku usunięcia Konta w Serwisie. 

7. Macie Państwo prawo: 

• do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

• dodatkowo w zakresie przesyłania drogą elektroniczną informacji marketingowej 

dotyczących oferowanych przez Administratora produktów i usług w formie 

newslettera mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 



wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie 

danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Ponadto informujemy, że: 

• podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do 

zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożność jej zrealizowania. 

• Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w formie profilowania. 


