
Regulamin korzystania z serwisu internetowego
Oisa.pl

§1.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy  regulamin  („Regulamin”)  określa  ogólne  warunki  korzystania  z  serwisu  internetowego 
Oisa.pl, należącego do Online Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rajców 4, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000433873, NIP: 525 
25 433 75 („Spółka”).

1.2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. 
zm.).

1.3. Korzystanie  z  usług  świadczonych  przez  Spółkę  oznacza  wyrażenie  zgody  na  postanowienia 
Regulaminu.

§2. SERWIS

2.1. Spółka prowadzi  działalność w zakresie  nabywania oraz  odsprzedawania  udziałów w podmiotach 
gospodarczych na własny rachunek.

2.2.  Spółka  dokłada  starań,  aby  Serwis  był  dostępny  za  pomocą  jak  największej  liczby  konfiguracji 
dostępnego  na  rynku  oprogramowania  i  sprzętu.  Spółka  nie  gwarantuje  jednakże,  że  każda  taka 
konfiguracja umożliwiać będzie korzystanie z Serwisu.

2.3. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

a) Przeglądarka IE7+, Firefox 3,5 +, Chrome 5 +, Opera 11 + lub inna nowoczesna.

b) Systemy operacyjne MS Windows, Mac OS X, Linux

c) Włączona obsługa JavaScript w przeglądarce

2.4. Zakazane  jest  korzystanie  z  Serwisu  w  sposób  zakazany  przez  obowiązujące  przepisy  prawa,  
sprzecznie  z  niniejszym Regulaminem lub  niezgodnie  z  dobrymi  obyczajami,  a  w  szczególności 
zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

2.5. Usługi wskazane w pkt 2.1 powyżej są świadczone przez Spółkę nieodpłatnie.

2.6. Korzystanie z usług anonimowo lub pod pseudonimem nie jest możliwe.

§3. DANE OSOBOWE

3.1. Spółka jest administratorem danych osobowych przekazanych jej dobrowolnie przez użytkowników 
Serwisu,  poprzez  formularz  kontaktowy.  Dane  przetwarzane  są  w  celu  wymiany  informacji 
dotyczących działalności spółki.



3.2. Wypełnienie  i  wysłanie  formularza  kontaktowego  dostępnego  w  Serwisie  jest  równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej określonym celu, na otrzymywanie 
od Spółki informacji handlowych drogą elektroniczną, a także na posłużenie się telefonem w celu 
przekazania  użytkownikowi  zamówionych  przez  niego  informacji.  Wyrażenie  powyższej  zgody 
w sposób  wyraźny  jest  potwierdzone  poprzez  zaznaczenie  przez  użytkownika  stosownych  pól 
w formularzu  kontaktowym.  Zgoda  jest  dobrowolna,  jednak  niezbędna  w  celu  przekazywania 
użytkownikom informacji za pośrednictwem wyżej wskazanych środków.

3.3. Zgoda, o której mowa powyżej, może być odwołana przez użytkownika w każdym czasie. W tym celu 
należy przesłać stosowne oświadczenie w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub w formie 
elektronicznej na adres: info@oisa.pl, podając przy tym swoje imię i nazwisko. Odwołanie zgody jest 
równoznaczne z rezygnacją z otrzymania zamówionych informacji.

3.4. Spółka dokłada staranności aby zapewnić aktualność i kompletność danych osobowych użytkowników 
Serwisu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Może zażądać od Spółki uzupełnienia,  zmiany lub usunięcia w całości  lub w części  
swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu. W tym celu powinna skierować 
do Spółki stosowne żądanie w formie pisemnej na adres jej siedziby lub w formie elektronicznej na 
adres: info@oisa.pl, podając przy tym swoje imię i nazwisko.

3.5. Osobie,  której  dane  dotyczą,  w  przypadkach  wymienionych  w  art.  23  ust.  1  pkt  4  i  5  ustawy 
o ochronie  danych  osobowych,  przysługuje  uprawnienie  wniesienia  pisemnego,  umotywowanego 
żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia  
sprzeciwu  wobec  przetwarzania  jej  danych,  gdy  administrator  danych  zamierza  je  przetwarzać  
w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi 
danych.

§4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.1. Spółka szanuje prywatność użytkowników Serwisu.

4.2. W trakcie korzystania z Serwisu Spółka gromadzi następujące dane:

a) dane  podawane  przez  użytkowników  za  pośrednictwem  formularzy  kontaktowych 
dostępnych w Serwisie.

4.3. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Spółkę przez czas nieokreślony.

4.4. Spółka prowadzi kampanie reklamowe online swojego Serwisu z użyciem remarketingu, w ramach 
których  dostawcy  zewnętrzni,  w  tym  Google,  wyświetlają  na  stronach  internetowych  reklamy 
Serwisu.  Używają oni plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny 
użytkowników na  stronach serwisów.  Użytkownicy  mogą zrezygnować  z  pliku  cookie  Google  na 
stronie  wyłączania  opcji  reklam  Google,  znajdującej  się  pod  adresem: 
http://www.google.pl/privacy/ads/.

4.5. Spółka informuje, że dostawcy zewnętrzni nie są związani niniejszą polityką prywatności i  pozostają 
poza kontrolą Spółki.

4.6. Dane  osobowe  gromadzone  przez  Spółkę  mogą  być  przekazywane  wyłącznie  spółkom zależnym. 
Ponadto, dane osobowe użytkowników mogą być udostępnianie odpowiednim organom państwa w 
przypadkach określonych prawem. Poza wyżej opisanymi przypadkami, Spółka nie sprzedaje ani nie 
przekazuje danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim.
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§5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z usług można składać na piśmie, na adres siedziby 
Spółki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

5.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy);

b) opis problemu stanowiącego podstawę złożenia reklamacji;

c) stanowisko lub żądania użytkownika.

5.3. Spółka  rozpatruje  reklamacje  w  terminie  30  dni  od  ich  otrzymania.  O  rezultacie  rozpatrzenia 
reklamacji Spółka niezwłocznie zawiadomi składającego na adres podany w reklamacji.

5.4. W przypadku  konsumentów  termin  do  złożenia  reklamacji  w  sprawach  dotyczących  korzystania 
z usług wynosi 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją, a termin jej rozpatrzenia – 
14 dni.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Spółka  może  wprowadzić  zmiany  do  niniejszego  Regulaminu  poprzez  opublikowanie  nowego 
Regulaminu w Serwisie. Na żądanie konsumenta, Spółka dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu 
drogą  elektroniczną  na  wskazany  przez  konsumenta  adres  poczty  elektronicznej.  Konsument 
w terminie 14 dni od daty doręczenia zmian może doręczyć Spółce pisemne oświadczenie o rezygnacji 
z  Usług  w  przypadku  braku  akceptacji  tych  zmian.  Brak  pisemnego  wypowiedzenia  oznacza  
akceptację zmian.

6.2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Spółki. Postanowienie niniejsze 
nie dotyczy konsumentów.

6.3. Prawem właściwym jest prawo polskie.

6.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013.


