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Regulamin serwisu ogłoszeniowego autazusa.pl 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu autazusa.pl. 

II. Definicje 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, 

2. Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy autazusa.pl, umożliwiający bezpłatne 

zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży pojazdów importowanych z USA lub Kanady, 

3. Operatorze Serwisu – rozumie się przez to - Usaimport Daria Bartnik ul. Góralska 3 /46,  

01-112 Warszawa. 

4. Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną. 

III. Prawa autorskie 

1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu autazusa.pl należą do Usaimport Daria Bartnik. 

IV. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu 

1. Serwis ogłoszeniowy autazusa.pl to portal umożliwiający bezpłatne zamieszczanie 

ogłoszeń o sprzedaży pojazdów importowanych z USA lub Kanady. 

2. Operator Serwisu nie pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży pojazdów między 

Użytkownikami, które to umowy Użytkownicy kształtują we własnym zakresie zgodnie 

z zasadą swobody umów. 

3. Ogłoszenia są dodawane przez Użytkowników, którzy samodzielnie ustalają ich treść. 

4. Umieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne. 

5. Akceptacja niniejszego Regulaminu warunkuje możliwość publikacji ogłoszeń na Serwisie 

przez Użytkownika. 

6. W celu zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie Użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, 

telefon, e-mail oraz lokalizację (miejscowość zamieszkania), które to dane będą widoczne 

w treści ogłoszenia. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamieszczenia 

ogłoszenia w Serwisie. 

7. W celu zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie Użytkownik podaje informację o: kategorii 

pojazdu (samochody/motocykle/inne), marce, modelu, roczniku, przebiegu 

w kilometrach, rodzaju paliwa (benzyna/diesel/hybryda/elektryczny), napędzie 

(przód/tył/4x4), skrzyni biegów (automatyczna/manualna), silniku, mocy, VIN oraz cenie, 

które to dane będą widoczne w treści ogłoszenia. Podanie ww. danych jest dobrowolne, 

ale konieczne do zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie. 

8. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo usuwania ogłoszeń niespełniających wymogów 

określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt 6 i 7 powyżej. 

9. Poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na publikację 

danych i informacji zawartych przez niego w ogłoszeniu. 

10. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, aby treść ogłoszenia była zgodna z prawdą, 

rzetelna i dokładnie opisywała przedmiot ogłoszenia. 

11. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, aby treść ogłoszenia nie naruszała praw osób 

trzecich. 

12. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń pojazdów, do których Użytkownikowi nie 

przysługuje prawo własności. 

13. Zabrania się zamieszczania w treści ogłoszeń jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem. 

14. Zabrania się zamieszczania w treści ogłoszeń bez zgody Operatora Serwisu danych innych 

przedsiębiorców, w szczególności ich nazw, logo, materiałów marketingowych, w tym 

obrazów, video i linków. 
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15. Zamieszczając ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik może wyrazić zgodę na wysyłanie mu 

przez Operatora Serwisu informacji handlowych (np. newsletterów) za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail. Wyrażenie ww. zgody jest 

dobrowolne i nie jest konieczne do skorzystania z Serwisu. 

16. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie zakresu 

świadczonych usług, dodawania nowych oraz usuwania istniejących usług z Serwisu. 

17. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie funkcjonalności 

Serwisu poprzez rozbudowę o nowe funkcje, zmiany w istniejących funkcjonalnościach 

lub usunięcie istniejących funkcjonalności. 

18. Operator zastrzega sobie prawo do: 

• zawieszenia działania Serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres, 

• zaprzestania świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, 

• usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem i niniejszym Regulaminem, 

• usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny. 

19. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności: 

• za treść ogłoszeń, w szczególności za linki zamieszczone w treści ogłoszeń,  

• za roszczenia związane z rozliczeniami między Użytkownikami Serwisu, 

• za zachowania Użytkowników Serwisu, 

20. Ogłoszenie pozostaje aktywne i jest wyświetlane w Serwisie przez okres 30 dni od daty 

dodania. Okres ten może zostać przedłużony lub skrócony na prośbę Użytkownika, który 

zamieścił dane ogłoszenie. 

21. Użytkownik może mieć każdorazowo nie więcej niż trzy aktywne ogłoszenia. 

22. Użytkownik nie ma możliwości edycji zamieszczonego ogłoszenia. Edycji ogłoszenia 

dokonuje Operator Serwisu na prośbę Użytkownika, który zamieścił dane ogłoszenie. 

23. Kontakt do Operatora Serwisu w sprawach, o których mowa w niniejszym Regulaminie 

należy kierować na adres e-mail: ogłoszenia@autazusa.pl. 

V. Dostęp do Serwisu 

1. Operator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet. 

2. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu za pomocą dowolnego urządzenia 

umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, połączonego z Internetem. 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora 

Serwisu, w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, następujących danych 

osobowych: 

• imię (imiona) i nazwisko, 

• adres, 

• numer telefonu, 

• adres e-mail. 

2. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu. 

3. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane przez Operatora 

w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne: 

• w celu podjęcia działań do rozpoczęcia świadczenia usługi i do świadczenia usługi 

przez okres konieczny do realizacji świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 

pkt b oraz motywem 47 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
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danych), zwanego dalej „RODO”, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której Użytkownik jest stroną i do podjęcia działań na żądanie Użytkownika 

przed zawarciem umowy, 

• w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wynikającymi 

z przepisów prawa cywilnego do czasu przedawnienia tych roszczeń na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach prawa cywilnego, na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do obrony przed roszczeniami, 

z jakimi może wystąpić Użytkownik albo do dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

z jakimi może wystąpić Operator, 

• w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez okres prowadzenia 

działalności przez Operatora w ramach świadczenia usługi objętej Regulaminem, 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne 

do realizowania prawnie uzasadnionych interesów Operatora. 

4. Dane osobowe Użytkownika Operator pozyskuje bezpośrednio od Użytkownika. 

5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna 

do zawarcia umowy i wykonania usługi objętej Regulaminem. 

7. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim 

niezwiązanym z Operatorem, z wyjątkiem udostępnienia na żądanie uprawnionego 

organu. 

8. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają profilowaniu ani przekazaniu odbiorcy 

w państwie trzecim. 

9. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 10 lat, liczony od początku 

roku następującego po roku, w którym Operator zaprzestał świadczenia na rzecz 

Użytkownika usługi objętej niniejszym Regulaminem. 

VII. Odpowiedzialność Operatora 

1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu 

pod względem technicznym oraz pod względem prawnym. 

2. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu użycia, niemożliwości 

użycia lub działania Serwisu. 

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez 

Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, 

oprogramowania komputerowego lub systemu łączności, za pomocą których Użytkownik 

łączy się z Serwisem. 

4. Reklamacja związane z działaniem Serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: 

ogłoszenia@autazusa.pl. 

5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie i przekazywanie za jego pośrednictwem 

treści i materiałów tekstowych, graficznych lub dźwiękowych sprzecznych 

z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, wzywających 

do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub propagujących przemoc, nakłaniających 

do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych 

powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, 
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a także stanowiących nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszających 

dobre obyczaje i zasady etyki oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność 

prawną Operatora Serwisu lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.  

6. Użytkownik zamieszcza treści w Serwisie na własną odpowiedzialność. Operatorowi 

Serwisu przysługuje prawo do usunięcia bądź moderacji treści, które uzna za bezprawne 

lub niezgodne z Regulaminem, a także prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie 

w stosunku do Użytkowników notorycznie naruszających postanowienia Regulaminu. 

VIII. Zmiana Regulaminu 

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku: 

• zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu, 

• konieczności dostosowania działania Serwisu i postanowień Regulaminu 

do przepisów prawa, 

• zmian funkcjonalności Serwisu, 

• zmian zakresu świadczonych usług, 

• w innych uzasadnionych przypadkach. 

3. O zmianie Regulaminu Operator informuje Użytkowników udostępniając zmienioną treść 

Regulaminu w Serwisie. 

4. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, nie krótszym 

niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie. 

 


