
Regulamin serwisu poradnikpobieraniaplikow.re     
Administratorem strony i danych osobowych jest właściciel domeny oraz serwisu 
pobieranieplikow.be (dalej „Administrator”).    

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji przedmiotu oferty. Klientowi 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdej osobie 
przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach 
danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 
5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania 
przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.    

Użytkownik Serwisu, Użytkownik — Każda osoba odwiedzająca serwis dostępny pod adresem 
https://poradnikpobieraniaplikow.re   

Serwis — Strona internetowa dostępna pod adresem https://poradnikpobieraniaplikow.re   

Na stronie są oferowane usługi podmiotów trzecich. Użytkownik, oprócz skorzystania z oferty 
zewnętrznego podmiotu, szerzej opisanej w regulaminie - http://worldprize.pl/regulamin.pdf 
(również wymaganym do zaakceptowania przy korzystaniu z usługi) jaką jest otrzymanie 
punktów lojalnościowych do serwisu http://worldprize.pl, będzie miał również możliwość 
uzyskać poradnik „Poradnik pobierania z internetu” w formacie PDF.     
Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z Administratorem Serwisu poprzez nasz 
serwis pomocy: https://poradnikpobieraniaplikow.freshdesk.com/support/tickets/new   
   

I.     Przedmiot oferty     

1. Po dokonaniu płatności na rzecz zewnętrznego reklamodawcy, 
użytkownik ma możliwość pobrania E-booka pod tytułem "Pobieranie 
plików z internetu”. Oprócz Ebooka, użytkownik otrzymuje czasowy dostęp do 
aplikacji „WorldPrize” zgodnie z zaakceptowanym przy płatności regulaminem usługi 
http://worldprize.pl/regulamin.pdf . Formularz odstąpienia od umowy na dostęp do 
aplikacji jest zawarty w wyżej podlinkowanym regulaminie usługi.    

2. Pod pojęciem Ebook należy rozumieć publikację elektroniczną będącą odpowiednikiem 
publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki 
elektronicznej technologii Ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i 
animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).    

3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu poradnikpobieraniaplikow.re E-booki dostępne są w 
formie elektronicznej, w formacie .PDF. Po dokonaniu płatności mobilnej na rzecz 
zewnętrznego reklamodawcy, Użytkownik otrzymuje dostęp do zakupionego E-booka.  

4. Serwis jest usługą Premium SMS dostępną w sieciach Plus, T-Mobile, Orange oraz   

Play. Koszt wysłania SMS na numer 92580 wynosi 25,00zł 
(30,75zł brutto).    



5. Poprawne działanie Serwisu i zrozumienie przedmiotu oferty wymaga wyłączenia 
wszelkich dodatków blokujących wyświetlanie się określonych elementów. 
Administrator nie ma możliwości ocenić jak Serwis wygląda podczas używania 
wszystkich dostępnych na rynku dodatków do przeglądarek internetowych.    
 

 

II.    Polityka cookies:     
1. Serwis poradnikpobieraniaplikow.re korzysta z plików cookies.     

     

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności 
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika 
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies 
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.     

     

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika     
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.     

     
     

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:     
     
(a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy  

Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 
struktury i zawartości;     

(b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której 
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać 
loginu i hasła;     

(c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych 
materiałów w sieciach reklamowych.     

     
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:   „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do 
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane 
są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach 
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.     
     

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w 



tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. 
Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe 
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.     
     

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu.     
     

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 
reklamodawców oraz partnerów.     
     

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady 
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony 
prywatności Google Analytics.     
     

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć 
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik 
korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji 
użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.     

     
     

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć 
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające 
z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/     

     

        
III.     Sieci reklamowe:     

1. Współpracujemy z zewnętrznymi firmami reklamowymi do obsługi reklam. 
Firmy te mogą wykorzystywać informacje zbiorcze (nie wliczając w to imienia i 
nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) o wizytach Użytkownika na 
tej i innych stronach internetowych w celu zapewnienia reklam towarów i usług, 
które Użytkownika interesują.     
     

2. Google, jako sprzedawca zewnętrzny, używa plików cookie do obsługi reklam na 
stronie odwiedzanej przez Użytkownika.     
     

3. Korzystanie przez Google z plików cookie DART pozwala mu obsługiwać 
reklamy do naszych Użytkowników na podstawie ich wizyt w naszych witrynach i 
innych witrynach w Internecie.     
     

4. Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z plików cookie     



DART, odwiedzając stronę Google reklamy i polityki prywatności sieci treści.     
     

5. Administrator nie jest odbiorcą płatności, świadczy wyłącznie usługi reklamowe 
na rzecz zewnętrznego podmiotu. Użytkownik, który dokonał płatności, 
zaakceptował regulamin zewnętrznego reklamodawcy. W przeciwnym razie nie 
mógłby skorzystać z jego oferty.     
     

     

IV.     Logi serwera     
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w 

warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu 
administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej 
obsługi świadczonych usług hostingowych.     
     

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi 
mogą podlegać:     
     

• czas nadejścia zapytania,     
• czas wysłania odpowiedzi,     
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,     
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,     
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer 

link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,     
• informacje o przeglądarce użytkownika,     
• Informacje o adresie IP.     

     
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.     

     
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.     

     
5. Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić 

ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies 
niezbędnych dla     
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika 
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze 
stron www.     
     

V.     Akceptacja warunków     
Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się na 
wszystkie jego warunki. Korzystając z Serwisu lub jego usług wyraża zgodę na 
związanie się niniejszym Regulaminem. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na 



przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu, nie jest upoważniony do korzystania 
z dostępu do Serwisu i jego pozostałych usług.     


