
REGULAMIN  

1. Działalność serwisu Szperowisko jest prowadzona przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ,ul. Zjednoczenia 110 C (dalej 

również jako Administrator lub ZGK). 

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Szperowisko dostępnego na 

stronie internetowej www.szperowisko.zgora.pl.  

3. Korzystający z serwisu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu. 

4. Przedmioty w serwisie są dodawane na zasadzie bezpłatnych ogłoszeń w kategoriach 

oddam – przyjmę. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez 

użytkowników, nie pobiera żadnych opłat, prowizji. Administrator nie jest w stanie 

kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu, dlatego Administrator nie 

może zapewnić, że każdy z użytkowników działa w dobrej wierze. Użytkownik 

dokonuje transakcji na własne ryzyko. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 

zachowania i działania podjęte przez użytkowników, w szczególności Administrator nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania 

użytkowników.  

5. ZGK w ramach działalności Szperowiska nie zapewnia transportu ani załadunku 

nabytych produktów lub części produktów, ani żadnych innych działań związanych z 

realizacją ogłoszenia.  

6. Użytkownicy nie mogą pobierać opłat za wystawiane przez siebie przedmioty.  

7. ZGK nie ponosi odpowiedzialności za wystawione przedmioty, w szczególności 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie  oferowanych 

przedmiotów, a także prawdziwość i rzetelność informacji zawartych w ogłoszeniu 

dodanym przez użytkownika. Wszelkie kwestie związane z wystawionymi 

przedmiotami, między innymi ich użytkowaniem są rozstrzygane pomiędzy osobą, która 

dodała ogłoszenie, a tą która na nie odpowiedziała. 

8. Po zrealizowaniu ogłoszenia użytkownik dodający przedmiot zobowiązany jest 

niezwłocznie oznaczyć je jako nieaktualne. 

9. ZGK nie ponosi odpowiedzialności za treść dodawanych ogłoszeń. Użytkownik ponosi 

pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia.  

10.  Zabronione jest dodawanie ogłoszeń: 

a) wprowadzających w błąd,  

b) fikcyjnych;  

c) służących innym celom, niż cele, które wynikają wprost z ich treści;  

d) zawierających reklamę lub odesłanie do innych serwisów ogłoszeniowych; 

e) naruszających prawa ZGK lub prawa osób trzecich; 

f) naruszające Regulamin;  

g) naruszających obowiązując przepisy prawa; 

h) naruszające zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje.  

http://www.szperowisko.zgora.pl/


11. W razie stwierdzenia załamania Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, 

podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku ogłoszeń o treściach 

wskazanych w pkt 10 niniejszego Regulaminu, ZGK może zablokować dodane 

ogłoszenie.   

12. ZGK może zablokować dodanie ogłoszenia również ze względu na niecenzuralne treści. 

13. ZGK zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii dodanego przez Użytkownika 

ogłoszenia.  

14.  Administrator dokłada wszelkich starań aby serwis Szperowisko działał poprawnie i bez 

usterek. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki powstałe w 

wyniku nieprawidłowego działania serwisu Szperowisko, w szczególności nie 

odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub 

przerw w działaniu. 

15. Administrator  zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w zakresie działania 

serwisu Szperowisko w związku z pracami technicznymi nie dłużej niż 3 godziny. 

16. ZGK zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzane zmiany 

wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na 

wprowadzone zmiany w Regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z 

serwisu Szperowisko. Dodanie ogłoszenia w  serwisie Szperowisko i korzystanie z niego 

jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. 

Informacja RODO 

Korzystając z usług Szperowiska wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110c,  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 

6841140 00. 

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia 

zbiórki oraz wydania towaru w ramach Szperowiska zgodnie z: 

 art. 6 ust. 1 lit. a, w ramach wyrażonej zgody, 

 art. 6 ust. 1 lit. f, w celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego 

przez administratora (ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń). 
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4. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do 

odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. Jednocześnie dane przekazującego towaru w sytuacji roszczeniowej 

mogą zostać przekazane odbiorcy towaru. 

6. Dane pozyskane w związku z akcją przetwarzane (przechowywane) będą w trakcie 

realizacji przedsięwzięcia Szperowisko przez okres 5 lat, zgodnie z kat. archiwalną B5. 

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie (cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu 

na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w akcji. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 


