Regulamin - Blog Banku Pocztowego S.A.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Bloga Banku Pocztowego S.A. (zwany dalej „Regulaminem”) określa
zasady korzystania przez Użytkowników z bloga internetowego znajdującego się pod adresem
www.pocztowy.pl/blog (dalej „Blog Banku Pocztowego”, „Blog”), stanowiącego usługę
świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344).
2. Administratorem Bloga jest Bank Pocztowy Spółka Akcyjna (zwany dalej „Bankiem”, „Bankiem
Pocztowym”, „Administratorem”) z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 17, 85-959 Bydgoszcz,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000010821 o kapitale zakładowym 128.278.080 zł, opłaconym w
całości, NIP: 554 - 031 - 42 – 71.
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Blog Banku Pocztowego lub
korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie (dalej
„Użytkownik”).
4. „Dane osobowe” to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
danymi osobowymi mogą być również informacje zawarte w plikach cookie.
5. „RODO” to 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. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Blogu, wyraża zgodę na postanowienia
Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
§2
ZASADY KORZYSTANIA Z BLOGA
1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych na Blogu jest bezpłatne.
2. W celu korzystania z Bloga, Użytkownik zapewnia we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny,
połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie, np. jeżeli jest
ono wymagane dla korzystania z usług dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 6 poniżej.
3. Przy korzystaniu z Bloga zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania
antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”. Niedopuszczalne jest korzystanie z
Bloga w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu
informatycznego Banku, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub
uniemożliwienie prawidłowego działania Bloga.
4. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za publikowane przez siebie
treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.
5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści/komentarzy:

1

6.

7.

8.

9.

10.

a. sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi
obyczajami;
b. wzywających do nienawiści, dyskryminacji, propagujących przemoc;
c. zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
d. zawierających treści niezwiązane z tematyką Bloga, w tym treści o charakterze
reklamowym;
e. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
f. mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
g. niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów
informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu
prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
Treści/komentarze publikowane na Blogu podlegają moderacji przez Administratora,
polegającej w szczególności na całkowitym ich usuwaniu bez powiadamiania o tym autora
treści/komentarza lub częściowej modyfikacji.
Moderacji, o której mowa w ust. 6, będą podlegały w szczególności treści/komentarze
wymienione ust. 5 powyżej oraz komentarze, które:
a. obrażają Bank Pocztowy S.A., jego pracowników lub innych użytkowników Bloga,
b. pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści.
Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3, w przypadku szczególnie rażącego naruszenia postanowień ust. 5
i 7 w zakresie rodzaju publikowanych treści/komentarzy, bądź w powtarzających się
przypadkach naruszeń, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia/zablokowania
Użytkownika z powiadomieniem go o powodach podjęcia takiej decyzji.
Komentarze muszą być podpisane: imieniem albo inicjałami albo pseudonimem (nickiem). W
ten sposób komentujący ułatwia innym Użytkownikom odnoszenie się do opublikowanych już
komentarzy. Podanie jednej spośród informacji ze zd. pierwszego jest niezbędne do
skorzystania z dostępnej na Blogu usługi komentarzy.
Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie
poprawnej pracy Bloga oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.
§3
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Bloga Bank jako administrator danych może
pozyskiwać ich Dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia poszczególnych
oferowanych usług na zasadach opisanych w Regulaminie. Podstawą prawną takiego
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy.
2. Użytkownikom przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do Danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania;
b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Banku - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych
osobowych;
c. w przypadku przetwarzania przez Bank Danych osobowych na podstawie zgody – w każdej
chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem;
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d. w zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy
lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od Banku Danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik
może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia
danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych; w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
3. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony Danych osobowych znajdują się pod adresem:
https://www.pocztowy.pl/ochrona-danych-osobowych/, a informacje o zasadach
przetwarzania informacji w plikach cookie są zawarte w Polityce cookies dostępnej pod
adresem: https://www.pocztowy.pl/cookie/.
§4
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Bloga posiada Bank Pocztowy S.A. oraz
podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na
łamach Bloga.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały
dostępne na łamach Bloga, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ
prezentowanych treści.
3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Blogu stanowią własność Banku
Pocztowego lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie,
rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
4. Korzystanie z Bloga nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji
do tych treści zamieszczonych na Blogu. Użytkownik może wykorzystywać treści publikowane
na Blogu jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
§5
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Bank Pocztowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności i aktualności, treści
prezentowanych na Blogu.
2. Bank Pocztowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na
Blogu przez jego Użytkowników.
3. Bank Pocztowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga,
jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego
funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
4. Bank Pocztowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania funkcjonowania Bloga, a także
wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Blogu.
Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
5. Bank Pocztowy zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Bloga, może być
konieczne włączenie określonych usług/funkcjonalności dodatkowych w przeglądarce (np.
obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL/TLS, obsługi Java Script oraz cookies,
a także technologii Apache, PHP, PostgreSQL).
6. Blog Banku Pocztowego może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów
zewnętrznych. Bank Pocztowy nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie czy
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politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Odpowiedzialność za zapoznanie się
z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych, do których odsyła Blog leży
po stronie Użytkownika.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.pocztowy.pl/blog
2. Treści publikowane na Blogu Banku Pocztowego mają charakter informacyjno-edukacyjny i nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności oferty
jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych. Teksty umieszczane na Blogu nie stanowią
interpretacji prawnej, porady prawnej, ani nie są opinią prawną. Nie stanowią również porady
inwestycyjnej ani rekomendacji inwestycyjnej dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub
sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za
konsekwencje działań Użytkowników podjęte na podstawie lektury tekstów Bloga.
3. W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, Bank Pocztowy może podjąć
wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące
przepisy prawa.
4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń
w funkcjonowaniu Bloga, należy przesyłać na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl
5. Blog nie jest serwisem reklamacyjnym. Zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank
należy zgłaszać przez formularz kontaktowy znajdujący się w sekcji Zgłoś reklamację na stronie
https://www.pocztowy.pl/kontakt/
6. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Bloga, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Banku.
7. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Banku oraz usług świadczonych przez
Bank, w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane
odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami
obowiązującymi pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem.
8. Bank Pocztowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania Regulaminu na Blogu
Banku Pocztowego.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia na stronie internetowej
www.pocztowy.pl/blog

4

