Regulamin Usługi „Polityka Cookies”
1.

Regulamin określa zasady świadczenia usługi „Polityka Cookies” przez WeNet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676),
(zwaną dalej: „WeNet”), ul. Postępu 14A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000116894, o kapitale zakładowym w wysokości
12.469.000 złotych, NIP 521 012 53 77.

2.

Definicje:
1) Polityka Cookies – dokument publikowany na stronie internetowej Klienta określający rodzaje i cele korzystania
z plików Cookies, zbieranych przez urządzenia i przeglądarki, z których korzystają użytkownicy odwiedzający
stronę internetową Klienta;
2) Polityka Prywatności – dokument publikowany na stronie internetowej Klienta określający zasady zbierania,
przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych przez Klienta za pośrednictwem strony
internetowej Klienta;
3) Pliki Cookies - niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia
i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach internetowych;
4) Moduł Cookies – rozszerzenie do strony internetowej, zapewniające użytkownikom strony internetowej Klienta,
dostęp do szczegółowych ustawień wyboru różnych kategorii plików Cookies;
5) RODO - 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);
6) UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych;
7) Usługa – usługa Polityka Cookies;
8) Regulamin – niniejszy Regulamin Usługi Polityka Cookies.

3.

W ramach usługi Polityka Cookies, w zależności od wybranego pakietu, realizowane są następujące usługi:
a)

zredagowanie treści Polityki Cookies oraz jej publikacja na stronie internetowej Klienta;

b) aktualizacja istniejącej na stronie internetowej Klienta treści Polityki Prywatności;
c)

Instalacja oraz konfiguracja na stronie internetowej Klienta Modułu Cookies, do zarzadzania zgodami przez
użytkowników;
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d) analiza oraz przygotowanie szczegółowej tabeli z rodzajami i celami korzystania z plików Cookies oraz publikacja
jej na stronie internetowej Klienta;
e)

zredagowanie komunikatu dotyczącego Plików Cookies oraz jego publikacja na stronie internetowej Klienta;

f)

zapewnienie prawidłowego uruchamiania się skryptów, względem udzielonych zgód przez użytkownika strony
internetowej Klienta.

4.

WeNet zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w formie pisemnej lub
elektronicznej, w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania przez Klienta umowy w przypadku, gdy ze względów
technicznych, organizacyjnych lub prawnych wykonanie Usługi jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione lub wymaga
poniesienia przez WeNet nadmiernych nakładów, w szczególności przeprowadzenia całościowej oceny działalności
Klienta ze względu na złożony zakres danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Klienta lub charakter
usług świadczonych przez Klienta.

5.

Klient dokonuje zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury VAT/proforma w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
zawarcia Umowy lub zgodnie z harmonogramem płatności określonym na fakturze. WeNet może uzależnić rozpoczęcie

6.

7.
8.

realizacji Usługi od dokonania zapłaty przez Klienta wynagrodzenia w całości albo wpłaty I raty w przypadku płatności
ratalnej.
Klient zobowiązany jest dostarczyć WeNet aktualne dane dostępowe do serwera FTP, SFTP lub SCP, jak również do CMS
(jeśli istnieje), do którego WeNet będzie miał swobodny dostęp (zapis oraz odczyt), wraz ze wszystkimi odpowiednimi
uprawnieniami, w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, chyba, że WeNet posiada
przedmiotowe dane bądź Strony uzgodnią inny termin dostarczenia tych danych.
Klient zobowiązuje się utrzymywać stronę internetową przez czas realizacji Umowy w taki sposób, aby była ona dostępna
dla użytkowników sieci Internet.
Usługa zostanie wykonana przez WeNet w terminie:
a) nie późniejszym niż 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy lub dokonania zapłaty wynagrodzenia w
całości albo wpłaty I raty w przypadku płatności ratalnej, albo
b) w terminie uzgodnionym z Klientem, po wykonaniu strony internetowej, w przypadku, gdy Klient w ramach
odrębnej Umowy zlecił WeNet produkcję strony internetowej, albo
c) w innym terminie uzgodnionym z Klientem, jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi uzależnione jest od spełnienia
przez Klienta określonych warunków technicznych umożliwiających świadczenie Usługi, w szczególności
produkcji przez Klienta strony internetowej oraz przekazania WeNet parametrów dostępów, o których mowa w
pkt 6 powyżej.

9.

Klient przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że Usługa obejmuje wyłącznie dostosowanie informacji publikowanych
na stronie internetowej Klienta w zakresie plików Cookies do wymogów wynikających z RODO oraz aktualnych
wytycznych lub orzecznictwa organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych (UODO), z uwzględnieniem
istniejących funkcjonalności strony internetowej Klienta oraz zakresu informacji zbieranych od użytkowników strony
internetowej Klienta. Usługa nie obejmuje doradztwa prawnego w zakresie zgodności działalności Klienta z przepisami
RODO. WeNet nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników
strony internetowej Klienta oraz innych podmiotów, których danymi administruje Klient.
10. Usługa jest realizowana w oparciu o stan prawny oraz faktyczny obowiązujący w dacie zawarcia Umowy. W przypadku
zmiany przepisów prawa lub wytycznych UODO w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przetwarzanych za pomocą
plików Cookies lub zmiany stanu faktycznego, w szczególności zmiany przez Klienta funkcjonalności strony internetowej
wpływających na zakres zbieranych i przetwarzanych danych, Klient powinien podjąć działania zmierzające do
dostosowania informacji opublikowanych na stronie internetowej do aktualnego stanu faktycznego lub prawnego.
11. Treść Polityki Cookies oraz pozostałych materiałów publikacyjnych jest sporządzana przez WeNet w polskiej wersji
językowej. Klient akceptuje fakt, że WeNet realizuje Usługę również na rzecz innych podmiotów, wobec czego
wykorzystuje ustandaryzowane fragmenty treści do publikacji na stronie internetowej Klienta, w zakresie w jakim nie
muszą one być dostosowane do specyfiki strony internetowej Klienta.
12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia „Ogólnych Warunków
Świadczenia Usług przez WeNet Sp. z o.o. - dostępnych pod adresem: https://www.wenetpolska.pl/regulaminy. W
przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami „Ogólnych Warunków Świadczenia
Usług przez WeNet sp. z o.o., pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
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Regulamin obowiązuje od dnia 01 wrzesień 2022 r.

