Regulamin strony internetowej SilesiaFinansuje.pl
Dzień dobry!
Celem strony SilesiaFinansuje.pl jest umożliwienie osobom poszukującym finansowania na
określone cele uzyskania informacji na temat dostępnych sposobów jego pozyskania.
Przesyłając zapytanie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, jesteś w stanie
otrzymać informacje lub oferty z więcej niż jednego źródła. Jest to możliwe dzięki naszej
współpracy ze sprawdzonymi partnerami świadczącymi usługi finansowe.
Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek dane rejestrowe administratora
strony: Martom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana III Sobieskiego
11/18, 40-082 Katowice, NIP: 6342849173, REGON: 36287610500000, KRS: 0000584084, sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 20 000,00 zł.
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte szczegóły dotyczące obsługi Twojego
zapytania przesyłanego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, w
szczególności zasady przetwarzania Twoich danych osobowych.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem
kontakt@silesiafinansuje.pl.
Pozdrawiamy
Zespół SilesiaFinansuje.pl
§1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Administrator – Martom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana III
Sobieskiego 11/18, 40-082 Katowice, NIP: 6342849173, REGON: 36287610500000,
KRS: 0000584084, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł,
2) Formularz – formularz dostępny na Stronie umożliwiający Użytkownikowi przesłanie
zapytania o dostępne sposoby uzyskania finansowa na określone cele,
3) Partner – podmiot współpracujący z Administratorem Strony, oferujący usługi
finansowe, któremu mogą zostać przekazane dane osobowe Użytkownika przesłane za
pośrednictwem Formularza; Lista Partnerów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
4) Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem
https://silesiafinansuje.pl/regulamin.pdf,
5) Strona - strona internetowa www.silesiafinasuje.pl poświęcona tematyce finansowej,
przeznaczona dla Użytkowników zainteresowanych nabyciem usług finansowych,
zawierająca Formularz,
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6) Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
korzystająca ze Strony.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników ze Strony, w
tym Formularza.
2. Dostęp do treści Strony jest bezpłatny i nie jest uzależniony od spełnienia przez
Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp do Strony nie wymaga
przez Użytkownika dokonania rejestracji na Stronie lub też logowania na Stronie.
3. Dobrowolne wypełnienie Formularza przez Użytkownika wymaga podania przez niego
imienia i jego numeru telefonu kontaktowego oraz kwoty potrzebnego finansowania. Po
wypełnieniu i wysłaniu Formularza, Administrator zweryfikuje potrzeby finansowe
Użytkownika, a następnie, na podstawie dokonanej weryfikacji, przekaże dane
wybranemu Partnerowi lub Partnerom, którzy są w stanie zaoferować Użytkownikowi
usługę odpowiadającą jego potrzebom. Przedstawiciel Partnera w ciągu 24 godzin
skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem w celu przedstawienia formy i zasad
pozyskania środków pieniężnych.
§3
Odpowiedzialność
1. Informacje opublikowane na Stronie oraz przekazywane telefonicznie mają charakter
wyłącznie informacyjny. Administrator oraz Partnerzy dokładają wszelkich starań, aby
informacje zostały zaprezentowane poprawnie i rzetelnie.
2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości w zakresie przekazanych informacji,
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika
podjęte na ich podstawie.
3. Użytkownik może w każdej chwili potwierdzić aktualność otrzymanych informacji,
kontaktując się ze wskazanym podczas rozmowy telefonicznej Partnerem.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania treści
opublikowanych na Stronie, w szczególności za decyzje podjęte na ich podstawie.
§4
Dane osobowe
1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest dobrowolne, ale
niezbędne, by złożyć zapytanie za pośrednictwem Strony. W celu obsługi zapytania,
Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w
Formularzu oraz na przekazanie tych danych Partnerom. Wyrażenie zgód jest
dobrowolne, ale niezbędne, by zapytanie mogło zostać obsłużone, a w konsekwencji by
Użytkownik otrzymał informacje o możliwych sposobach uzyskania finansowania.
Udzielone zgody mogą zostać w każdej chwili cofnięte, co uniemożliwi obsługę zapytania.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w
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okresie przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody nie powoduje usunięcia danych z
uwagi na uzasadniony interes Administratora lub Partnera, o którym mowa w ust. 6
poniżej.
2. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w Formularzu jest
Administrator. Ponadto, z chwilą przekazania danych Partnerowi, Partner ten staje się
samodzielnym i niezależnym administratorem danych osobowych.
3. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Administratora możliwy jest
pod adresem e-mail kontakt@silesiafinansuje.pl. W sprawie przetwarzania danych
osobowych przez Partnerów konieczny jest kontakt bezpośrednio z Partnerami. Adresy
kontaktowe Partnerów znajdują się na liście Partnerów stanowiącej załącznik nr 1 do
Regulaminu.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu obsługi zapytania złożonego
przez Użytkownika, tj. w celu weryfikacji potrzeb finansowych Użytkownika i przekazania
jego danych wybranym w wyniku weryfikacji Partnerom, na podstawie zgody udzielonej
przez Użytkownika poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w Formularzu. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Dane osobowe przetwarzane są przez Partnerów w celu obsługi zapytania złożonego
przez Użytkownika, tj. w celu przekazania Użytkownikowi informacji lub ofert
dotyczących sposobów pozyskania interesującego Użytkownika finansowania, na
podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika poprzez zaznaczenie stosownego
checkboxa w Formularzu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.
6. Po obsłużeniu zapytania złożonego przez Użytkownika, Administrator oraz Partner będą
nadal przechowywać zapytanie złożone przez Użytkownika, zawierające jego dane
osobowe oraz wyrażone zgody, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń związanych ze złożonym przez Użytkownika zapytaniem i jego obsługą, co
stanowi uzasadniony interes Administratora oraz Partnera, o których mowa w art. 6 ust.
1 lit. f RODO. Dane tę będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia
roszczeń związanych ze złożonym przez Użytkownika zapytaniem i jego obsługą.
7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców
Administratora lub Partnera, którzy biorą udział w procesie przetwarzania danych
osobowych, takich jak biura rachunkowe, hostingodawcy, dostawcy usługi poczty
elektronicznej, podmioty sprawujące opiekę techniczną nad stronami internetowymi.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przepisy prawa przyznają
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Nie wszystkie żądania Użytkownika kierowane do Administratora lub Partnera w związku
z uprawnieniami, o których mowa w ust. 7 powyżej, będą mogły zostać spełnione przez
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Administratora lub Partnera. Administrator lub Partner nie usunie danych osobowych
Użytkownika tak długo, jak długo nie upłynie termin przedawnienia roszczeń związanych
ze złożonym przez Użytkownika zapytaniem i jego obsługą z uwagi na nadrzędny interes
Administratora lub Partnera w przechowywaniu tych danych. W związku z tym, sprzeciw
Użytkownika wobec przetwarzania takich danych nie będzie skuteczny.
§5
Pliki cookies
1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, w szczególności obsługi Formularza,
wykorzystywane są pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane
na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które
mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne).
2. Administrator nie wyposażył Strony w żadne funkcje zapewniane przez podmioty trzecie,
co oznacza, że w ramach Strony nie funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich. Mimo
tego, Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że w sytuacji, w której przegląda
zawartość Strony będąc zalogowanym do swojego konta Google, konta w serwisie
Facebok lub w innych serwisach społecznościowych, serwisy te mogą z wykorzystaniem
własnych mechanizmów pozyskiwać informacje o fakcie przeglądania Strony przez
Użytkownika, a następnie wykorzystywać te informacje we własnych celach.
Administrator nie ma na te działania jakiegokolwiek wpływu, a w razie zainteresowania
tym tematem Użytkownika, odsyła go do polityk prywatności poszczególnych serwisów
społecznościowych.
§6
Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, że mogą wystąpić opóźnienia w udzielaniu
odpowiedzi na zapytania Użytkowników kierowane za pośrednictwem Formularza albo
odpowiedzi w ogóle mogą nie być udzielane.
2. Administrator zachowuje prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Dla Użytkownika
wiążący jest Regulamin obowiązujący w chwili jego akceptacji przy wysyłaniu Formularza.
3. Użytkownicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące działania Strony za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres kontakt@silesiafinansuje.pl. Reklamacje będą
rozpatrywane w ciągu 14 dni od doręczenia reklamacji.
4. Wszelkie pytania, uwagi, wątpliwości lub sugestie związane ze Stroną, Użytkownicy mogą
przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@silesiafinansuje.pl.
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Załącznik nr 1 – Lista Partnerów
Administrator współpracuje z następującymi Partnerami:
1) PG Finanse Piotr Głowacki, ul. Górne Przedmieście 7, 44-240 Żory, NIP: 651-162-3975, mail: p.glowacki@hotmail.com
2) Centrum Wspierania Polskiego Biznesu Maciej Mischok, al. Jana Kochanowskiego 16,
40-035 Katowice, NIP: 6341044177, e-mail: mmiszok@wp.pl
3) Gold Finance Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, NIP: 534-237-16-76,
e-mail: tomasz.blachliński@goldfinance.pl
4) Centrum Usług Finansowych Ostalecki i Wspólnik Spółka jawna, ul. Św. Maksymiliana
Kolbego 11, 43-603 Jaworzno, NIP: 9691608653, e-mail: leszek.kozlik@gmail.com,
5) Firma Handlowo-Usługowa „AGATA” Agata Plaza, ul. Jana III Sobieskiego 21, 42-622
Orzech, e-mail: agataplaza@wp.pl,
6) Otczyk Marta EUROFINANSE, ul. Graniczna 12/214, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP:
6442982003, e-mail: m.otczyk@interia.pl,
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