
Regulamin InfoTekst  z dnia 24.09.2018

§ 1 Specyfikacja reklamy

1. InfoTekst to reklama na kanale planszowym, która ukazuje się co najmniej jeden raz na pół godziny przez 24h, na

kanale  nr  133  TVK  (Telewizji  Kablowej)  Puławskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  z  siedzibą  w Puławach

ul. Centralna 2. Jest to osobny kanał przeznaczony wyłącznie na ogłoszenia drobne i reklamy.

2. Plansza reklamy w rozdzielczości Full HD 1920x1080 format .jpg

3. Czas trwania jednej planszy to 20s.

4. Zlecenie reklamy można zgłosić osobiście w Biurze Justnet, ul. Centralna 2, 24-100 Puławy lub poprzez formularz

internetowy ….. link…..

5. Emisja reklamy na kanale możliwa jest najwcześniej następnego dnia roboczego od złożenia Zlecenia reklamy.

6. Zleceniodawca oświadcza, że publikacja materiałów nie naruszy jakichkolwiek praw autorskich oraz że posiada

prawo do ich rozpowszechniania i opracowania. Zleceniodawca przejmuje na siebie wszelkie roszczenia mogące

powstać z tego tytułu.

§ 2 Płatność

1. Koszt reklamy ustalany jest zgodnie z Cennikiem Infotekst

2. Płatność za reklamę wykonywana jest przelewem na rachunek bankowy: 88 2130 0004 2001 0456 1742 0001.

W tytule przelewu należy podać termin emisji ogłoszenia oraz swoje imię i nazwisko.

3. Aby  ogłoszenie  było  aktywne  następnego  dnia  roboczego  od  podpisania  Zlecenia  reklamy,  należy  dokonać

płatności w dniu podpisania Zlecenia.

4. Zleceniodawca oświadcza, że upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. 
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§ 3. Ochrona danych osobowych – KLAUZULA POUFNOŚCI JUSTNET

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie

ochrony osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem  danych  osobowych  Zleceniodawcy  podanych  w  Umowie  zlecenia  Reklamy/przekazanych

w formularzu internetowym jest firma Adam Nieścierowicz Justnet, ul. 9 maja 65/12, 98-100 Łask NIP 831-156-

45-13 zwana dalej: "Administratorem". Zleceniodawca może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:

pulawy-infotekst@justnet.pl lub telefonując pod numer: 604 107 173.

2. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  Zleceniodawcy  jest  realizacja  Umowy  Zlecenia  Reklamy  pomiędzy

Zleceniodawcą a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie danych jest niezbędne.

3. Dane osobowe  Zleceniodawcy przetwarzane będą w celach:

a. związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

b. kontaktowania się ze Zleceniodawcą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i  realizacja

Umowy będą niemożliwe.

5. Administrator  może  przekazać  dane  Zleceniodawcy  następującym  kategoriom  odbiorców:  pracownicy  biura

Justnet w Puławach, księgowość oraz  na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

6. Dane osobowe Zleceniodawcy nie będą przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

7. Dane Zleceniodawcy  będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od dnia podpisania

Umowy. Dane osobowe przechowywane są w pliku zabezpieczonym hasłem.

8. Zleceniodawca  posiada  prawo  dostępu  do  treści  Swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  ich  sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu,

a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Zleceniodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie

jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Dane Zleceniodawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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