Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisów internetowych należących do
Kredytum.pl SA
(dalej „Regulamin”)
§1
Postanowienia ogólne:
1. Właścicielem serwisów internetowych, których dotyczy Regulamin jest spółka Kredytum.pl SA
siedzibą w Kołobrzegu ul. Koszalińskiej 31/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000390072 o nr NIP 6711801571, o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000 zł wpłaconym
w całości, zwana w dalszej części Regulaminu „Kredytum.pl”.
2. Każdy użytkownik korzystając z któregokolwiek serwisu internetowego, administrowanego lub
zarządzanego przez Kredytum.pl przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje tym samym warunki
Regulaminu.
3. Serwisy internetowe są stronami internetowymi i zawierają informacje związane z rynkiem
finansowym, bankowym, pocztowym i ekonomicznym (dalej „Serwisy”). Materiały i informacje
zawarte w serwisie pochodzą z Kredytum.pl, od instytucji współpracujących, powiązanych oraz
od osób trzecich na podstawie zawieranych odrębnych umów lub zgodnie z Ustawą z dnia 6
września 2001r. o Dostępie do Informacji Publicznej. Kredytum.pl ani współpracujący na
podstawie odrębnych umów administratorzy prowadzący serwisy nie ingerują w treść
materiałów z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. Wszelkie prawa autorskie i znaki
towarowe, związane z Serwisami należą do Kredytum.pl.
4. Serwisami administrowanymi lub prowadzonymi przez Kredytum.pl są:
a) Kredytum.pl
b) Ekstrapoczta.pl
c) Nowina.egm.net.pl
5. Regulamin jest uzupełniany regulaminami poszczególnych usług, tj. Ekstrapoczta.pl –
„Regulaminem Ekstrapoczta.pl”, Nowina.egm.net.pl – „Regulaminem Nowina”. Regulaminy
wymienione w zdaniu poprzedzającym są doszczegółowieniem Regulaminu w zakresie
świadczonych usług i postępowań reklamacyjnych.
6. Serwisy nie posiadają tytułów prasowych i nie podlegają rejestracji zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo Prasowe.
7. Zasoby Serwisów mają charakter informacyjny i nie tworzą zobowiązań po stronie Kredytum.pl.
8. Kredytum.pl będąc właścicielem Serwisów zastrzega sobie prawo do weryfikacji, usuwania,
zawieszania oraz przerywania dowolnej funkcji oraz właściwości serwisu internetowego bez
powiadamiania użytkowników.
9. Regulamin obejmuje także Serwisy, których Kredytum.pl będzie administratorem lub zarządcą
w przyszłości a które nie zostały wymienione w Regulaminie.
10.Regulamin daje zadość wymogom określonym w art. 8 UDE.
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11.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przyjęte przepisy prawa, w
szczególności:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), dalej
„KC”,
b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zm.),dalej
„PPr”,
c) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529), dalej „PP”,
d) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz.
1198 z późn. zm.), dalej „DIP”,
e) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883
z późn. zm.), dalej „ODO”,
f) Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 z późn. zm.), dalej „UIG”,
g) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz.
1204 z późn. zm.), dalej „UDE”.
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§2
Definicje
Na potrzeby Regulaminu, przyjmuje się następujące definicje:
Rejestracja – proces, w którym osoba fizyczna we własnym imieniu albo w imieniu osoby
prawnej tudzież jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, zakłada konto w Serwisie, tworząc unikalne konto użytkownika z unikalnym
Loginem oraz Hasłem dostępu, oraz pozostawia dane kontaktowe, wykorzystywane do
wykonywania usług, świadczonych przez Kredytum.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisach, w sytuacji polecenia
wykonania zlecenia - Zleceniodawca;
Zlecenie – polecenie wykonania danej usługi, przewidywanej przez Serwisy;
Hasło – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Serwisach. Każdy Użytkownik we własnym
interesie ma obowiązek zachowania Loginu i Hasła w tajemnicy i nie udostępniania go osobom
trzecim.
Login – unikalny ciąg znaków służący do logowania, stanowiący nazwę Użytkownika w danym
Serwisie;
Usługa – Każda usługa, proponowana przez Kredytum.pl za pośrednictwem Serwisów.
Przyjęcie Zlecenia – przyjęcie Usługi do wykonania w ramach Serwisów;
Wykonanie Zlecenia – wykonanie Usługi, z efektem przewidzianym w Serwisach.
Definicje, zawarte w Regulaminie są tworzone tylko i wyłącznie na potrzeby tego dokumentu i
nie stanowią definicji legalnych, zawartych w stosownych ustawach, toteż nie mogą być
używane dla innych celów aniżeli zawarte w Regulaminie.
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§3
Ogólne zasady korzystania z Serwisów
1. Korzystanie z Serwisów wymaga Rejestracji.
2. W przypadku, gdy Zlecenie wymaga wypełnienia stosownego formularza zlecenia, Użytkownik
podaje dane niezbędne do Przyjęcia i Wykonania Zlecenia. W przypadku, gdy formularz nie
zostanie uzupełniony o wymagane dane, zostanie uzupełniony w części bądź zostanie
uzupełniony w sposób nienależyty, Zlecenie nie zostanie wykonane.
3. Poczytuje się, iż dane podawane przy Rejestracji i Zleceniach są zgodne ze stanem faktycznym i
prawnym, toteż Użytkownik zobowiązany jest do uzupełniania danych w sposób rzetelny,
zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym.
4. Postępowania reklamacyjne określone są odrębnymi Regulaminami.
5. Kredytum.pl zobowiązuje się wykonywać zlecenia z największą starannością, jednakże nie
odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów Serwisów oraz nie może zagwarantować
działania Serwisów bez awarii systemów łączności telekomunikacyjnych lub innych przerw lub
szkód przez nie wywołanych (działanie siły wyższej).
6. Korzystanie z Serwisów jest bezpłatne, jednakże korzystanie z Usług, przewidzianych Serwisami
jest płatne, na zasadach określonych w oddzielnych regulaminach.
§4
Odpowiedzialność i wykorzystywanie informacji
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, Regulaminu
oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze zasady współżycia społecznego.
2. Wykorzystanie przez użytkownika materiałów zawartych w serwisie do celów komercyjnych,
może nastąpić jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody i w ramach przeznaczenia
określonego ze strony Kredytum.pl.
3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Serwisów, należą
do ich właścicieli i podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich
przepisach prawa.
4. Użytkownik wykorzystuje informacje oraz zasoby Serwisów wyłącznie na użytek własny. W
szczególności dotyczy to danych oraz wszelkich inne materiałów zawartych w Serwisach,
podlegających ochronie z tytułu prawa autorskiego. Nie mogą one być wykorzystane w celu
prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej czy działalności gospodarczej. Na
Użytkowniku spoczywa pełna odpowiedzialność za podjęte decyzje oraz sposób wykorzystania
informacji zawartych w Serwisach.
5. Kredytum.pl nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających
jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków
określonych w przepisach szczególnych.
6. Jakiekolwiek informacje zawarte w serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
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7. Opinie i poglądy wyrażane przez użytkowników w ramach zamieszczanych komentarzy nie
muszą odzwierciedlać opinii i poglądów właściciela serwisu i Kredytum.pl nie bierze za nie
odpowiedzialności.
8. Kredytum.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji
zawartych na należącej doń stronie internetowej, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
9. Wszelkie straty oraz pokrycie roszczeń podjęte na skutek zawinionych działań a także
zaniechania Użytkownika związanych z jego zachowaniem niezgodnym z Regulaminem oraz
przepisami prawa lub w inny sposób nagannymi zobowiązany jest pokryć ten Użytkownik.
Dotyczy to także roszczeń osób trzecich (w tym dochodzonych przed sądem) skierowanych
przeciwko Kredytum.pl.
10.Kredytum.pl oświadcza, że informacje i materiały zawarte w zasobach Serwisów są uzyskiwane
ze źródeł ogólnie dostępnych, redagowane i wykorzystywane zgodnie z prawem, należytą
starannością oraz zasadami współżycia społecznego. Kredytum.pl ze względu na specyfikę
świadczonych usług nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, merytoryczną trafność,
kompletność oraz prawdziwość informacji zawartych w zasobach serwisu internetowego.
11.Przedstawione treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 KC.
12.Kredytum.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi usług reklamowanych
lub sprzedawanych za pośrednictwem serwisu, gdyż sprzedawcą lub usługodawcą jest inny
podmiot gospodarczy.
13.Kredytum.pl zastrzega sobie prawo umieszczania odnośników, reklam i innych materiałów
prowadzących do innych stron i serwisów internetowych, które mogą prowadzić do stron i
serwisów należących do podmiotów współpracujących lub osób trzecich.
14.Kredytum.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności i ochronę danych
osobowych na stronach partnerów i reklamodawców umieszczających swoje oferty w
Serwisach.
§5
Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkownika pozostają jego własnością i zgodnie z ODO, mogą być przetwarzane
wyłącznie po wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie i
wykorzystanie podanych przez Użytkownika danych i informacji do celów wewnętrznych
statystycznych i marketingowych, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w
formularzu, które jest równoznaczne z podpisem pod zamieszczoną na stronie klauzulą.
2. Kredytum.pl zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez dane, a w szczególności dane
osobowe, w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa.
3. Zbierane dane osobowe w Serwisach są administrowane przez kredytum.pl i są zarejestrowane
w zbiorach GIODO pod numerami księgi 103556 oraz 103550. Reklamacje i zgłoszenia o
wykreślenie z bazy danych osobowych, adresowych, kontaktowych prosimy zgłaszać mailowo
na adres reklamacja@kredytum.pl. lub klikając w link umieszczony na stronach www.
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4. Wypełniając formularz kontaktu, użytkownik przekazuje dane i wyraża zgodę na ich
przetwarzanie i wykorzystywanie przez Kredytum.pl oraz podmioty z nim współpracujące do
celów:
a) statystycznych i marketingowych związanych z Usługami funkcjonującymi w Serwisach ,
b) związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem Usług przez Kredytum.pl, w szczególności:
powiadamiania o oferowanych produktach i Usługach (w tym o produktach i usługach
podmiotów współpracujących), utrzymywania relacji, informowania o zmianach rynkowych,
drogą elektroniczną i telekomunikacyjną.
5. Takie przekazanie danych następuje dobrowolnie. Użytkownik jednocześnie z akceptacją
Regulaminu został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o
prawie ich poprawiania.
6. Każdy użytkownik ma prawo m. in. do dostępu do swoich danych, pozyskiwania informacji o
sposobie ich administrowania i przetwarzania na podstawie art. 33 ODO.
7. Dane dotyczące Użytkowników służą określeniu ich preferencji w zakresie zainteresowań,
potrzeb (z wyłączeniem danych określonych w art. 27 ODO) i mogą być wykorzystywane przez
Kredytum.pl z prawem udostępniania reklamodawcom, aby lepiej odpowiadać na potrzeby
Użytkownika, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.
8. Przyjmując Regulamin, Użytkownik, o ile zachodzi taka potrzeba w związku z korzystaniem z
Usług:
a. upoważnia Kredytum.pl na podstawie art. 24 UIG do wystąpienia do biura informacji
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących Użytkownika;
b. upoważnia Kredytum.pl na podstawie art. 24 ust.1 UIG w związku z art.105 ust. 4a, 4a1,4a2
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) do
wystąpienia za pośrednictwem biura informacji gospodarczej o udostępnienie z Biura Informacji
Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących jego wymagalnego zadłużenia
wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200
złotych lub braku danych o takim zadłużeniu;
c. upoważnia Kredytum.pl na podstawie art. 24 ust.1 UIG w związku z art.105 ust. 4a, 4a1,4a2
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) do
wystąpienia za pośrednictwem biura informacji gospodarczej o udostępnienie z Biura Informacji
Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących jego wymagalnego zadłużenia
wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500
złotych lub braku danych o takim zadłużeniu oraz wyraża zgodę na przekazanie tej zgody
podmiotom współpracujących z Kredytum.pl;
d. upoważnia Kredytum.pl do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A., Intrum Justitia Sp. z o.o. oraz innych podmiotów działających na podstawie
UIG o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o
zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie tej UIG oraz wyraża zgodę na
przekazanie tej zgody podmiotom współpracujących z Kredytum.pl;
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e. wyraża zgodę na sprawdzenie historii kredytowej Użytkownika w infomonitorze BIG, BIK i KRD
oraz wyraża zgodę na przekazanie tej zgody podmiotom współpracującym z Kredytum.pl.
§6
Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Kredytum.pl usług drogą elektroniczną, przez
udostępnienie Kredytum.pl swojego adresu poczty elektronicznej, zgadza się na przesyłanie
przez Kredytum.pl za pomocą poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji
handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 UDE.
2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez
Kredytum.pl na adres reklamacja@kredytum.pl.pl . Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie
21 dni a jej o wyniku użytkownik zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej
podany przez użytkownika.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy w rozumieniu przepisów KC.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez
umieszczenie na stronach Serwisów.
3. W przypadku sporu, jego strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygnięcia, który
może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.
4. Postępowanie mediacyjne w zakresie Usług Ekstrapoczta.pl, prowadzi Prezes UKE w trybie
określonym w art. 62a PP.
5. W pozostałych przypadkach przy braku polubownego rozwiązania, spory będą podlegały
rozstrzygnięciu przez właściwe miejscowo i rzeczowo z uwzględnieniem siedziby Kredytum.pl
sądy powszechne.
6. Regulamin został przyjęty uchwałą zarządu Kredytum.pl w dniu 16 lipca 2014 a obowiązuje od
dnia zamieszczenia w Serwisach.
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