
Regulamin i Polityka prywatności  

Serwisu Internetowego  

bmc.nieruchomosci.pl 

koszecin.nieruchomosci.pl 

1. Serwis www.bmc.nieruchomosci.pl oraz www.koszecin.nieruchomosci.pl, jest usługą 

świadczoną drogą elektroniczną. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. 

 

2. Usługodawcą, Właścicielem, Administratorem Serwisu, oraz Administratorem danych 

osobowych jest firma: Adam Binkowski BMC Biuro Nieruchomości  42-289 Koszęcin ul. 

Korfantego 14. Adresem właściwym do kontaktu jest email: biuro@bmc24.pl.  

 

3. Definicje 

1. Regulamin - niniejszy dokument udostępniony nieodpłatnie, opisujący zasady 

korzystania z Serwisu. 

2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu internetowego drogą 

elektroniczną. 

3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – jest wykonywanie przez wysyłanie i 

odbieranie danych przy pomocy urządzeo wyposażonych w systemy 

teleinformatyczne, na żądanie użytkownika. Dane pomiędzy serwisem a 

użytkownikiem są transmitowane w teleinformatycznej sieci publicznej. 

4. Urządzenie - wyposażone w system informatyczny umożliwiające wyświetlanie treści 

dostępnych w publicznej sieci Internetowej. 

5. Przeglądarka – oprogramowanie znajdujące się na urządzeniu, służące do 

przeglądania zawartości publicznej się teleinformatycznej. 

6. Dane osobowe – informacje które umożliwiają na zidentyfikowanie osoby fizycznej. 

 

4. Użytkowanie Serwisu 

1. Użytkownik z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez serwis, 

zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, oraz akceptuje niniejszy 

regulamin, na czas nieokreślony. 

2. Użytkownik  w dowolnej chwili, bezpłatnie może rozwiązad umowę o świadczenie 

usług drogą elektroniczną, poprzez zakooczenie korzystania z serwisu. 

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu, powstrzymując się od działao 

powodujących utrudnienia i zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu, które mogą 

wpłynąd negatywnie na korzystanie z serwisu przez innych użytkowników. 

4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich: znaków towarowych, 

zdjęd, treści. 

5. Zabrania się stosowania botów, oraz innych działao wspomagające automatyzacje 

przetwarzanie, wraz z masowym odczytywaniem serwisu. 

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialnośd, za zabezpieczenie własnego urządzenia 

podłączonego do sieci teleinformatycznej, w ochronę antywirusowa i lub w firewall. 

7. Usługodawca do prawidłowego funkcjonowania oraz wygenerowania statystyk 

użytkowania serwisu, nie rejestruje jakichkolwiek danych prywatnych, które mogły 

by zidentyfikowad osobę fizyczną. Jednakże rejestrowane są dane ściśle określające 



techniczne informacje: adres IP, typ przeglądarki internetowej, typ systemu 

operacyjnego, rozdzielczośd ekranu, czas i datę odwiedzonego pod adresu w 

serwisie, dodatkowo pozostałe dane identyfikujące przesłane przez przeglądarkę na 

serwer. 

 

5. Dane osobowe 

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania usługi.  

2. Dane osobowe są zbierane, wyłącznie tylko gdy użytkownik dobrowolnie poda je w 

formularzu, umieszczonym na stronie serwisu.  

3. Zebrane dane nie są przekazywane osobom trzecim oraz firmom. 

4. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany, lub usunięcia danych osobowych. 

 

6. Usługodawca 

1. Informuje o tym, że serwis w miarę możliwości będzie działał ciągle bez zakłóceo, 

jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny sił wyższych w postaci awarii 

sprzętu lub innych niezawinionych, oraz niezależnych zewnętrznych zakłóceo. 

2. Zastrzega prawo do zmiany funkcjonalności, poprzez zmianę funkcji i możliwości. 

3. Zastrzega prawo do czasowego wstrzymania w celach ulepszania lub konserwacji 

serwisu. 

4. Dla bezpiecznego przesyłania danych pomiędzy serwerem serwisu a użytkownikiem, 

została zastosowania technologia protokołu szyfrowania SSL. 

5. Zebrane dane przez usługodawcę, są zabezpieczone, dostępnymi środkami 

technicznymi, z wykorzystaniem wewnętrznych procedur bezpieczeostwa, przed 

nieuprawnionym dostępem osób postronnych. 

 

7. Pliki Cookies 

1. Co to są cookies. Są to dane informacyjne, przesyłane przez serwis do użytkownika i 

ostatecznie zapisywana na urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę stron 

internetowych. 

2. Dane umieszczane w plikach cookies służą do prawidłowego działania serwisu, lecz 

zawierają swój czas istnienia, po którym są automatycznie usuwane przez 

przeglądarkę. Użytkownik w każdej chwili może usunąd pliki, korzystając z 

odpowiedniej opcji w przeglądarce. 

3. Pliki te nie służą do identyfikacji tożsamości osoby, ale do identyfikacji urządzenia i 

przeglądarki. 


