
REGULAMIN KATALOGU BUDUJ.NL 

 

DEFINICJE: 

Administrator: Buduj.nl z siedzibą w Lelystad (8225 TB), Holandia, mieszczącą się przy ulicy Griend 
35 58 zarejestrowaną w holenderskim rejestrze przedsiębiorców (Kamer van Koophandel), pod 
numerem KVK: 68466471 z numerem VAT NL002444312B89, e-mail info@buduj.nl  

Formularz zgłoszeniowy: formularz  

Gość: osoba niezarejestrowana w Katalogu 

Katalog: Katalog usług i produktów oferowany na stronie https://katalog.buduj.nl 

Konto użytkownika (zwane dalej Kontem): płatny lub bezpłatny dostęp do Katalogu, dostępne po 
Rejestracji 

Newsletter: regularnie wysyłany mailing 

Organizator: Buduj.nl 

Regulamin: niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Katalogu 

Serwis Buduj.nl (zwany dalej Buduj.nl): serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod 
adresem internetowym http://buduj.nl/ oraz jego podstrony http://katalog.buduj.nl, 
https://grupa.buduj.nl  

Użytkownik: osoba fizyczna, prawna, która jest zalogowana na swoim Koncie i korzysta z Katalogu 

 

ZASADY: 

Celem Katalogu jest umożliwienie firmom oferującym swoje usługi na terenie Holandii, w ramach 
branży budowlanej, pokazanie swoich usług lub produktów. Produkty i usługi mogą być skierowane 
tylko do firm budowlanych lub do klientów branży budowlanej. 

Aby umieścić ogłoszenie w Katalogu, należy się zarejestrować, a następnie wypełnić Formularz. 
Zgłoszenia przesyłane w inny sposób niż za pomocą Formularza oferowanego przez Organizatora, nie 
będą brane pod uwagę. 

Organizator może nie zaakceptować użytkownika bądź ogłoszenie, jeżeli zostanie poinformowana 
o negatywnych opiniach nt. firmy zgłaszającej. Buduj.nl zastrzega sobie prawo zdjęcia ogłoszenia, 
jeżeli otrzyma zweryfikowane informacje o nieprawidłowościach w prowadzeniu usług lub jakości 
produktów. W takim wypadku firma zostanie poinformowana o wpłynięciu informacji 
o nieprawidłowościach, następnie w terminie 3 dni roboczych będzie miała możliwość ustosunkowania 
się ww. informacji. 

Użytkownik oświadcza, że umieszcza zdjęcia i treści, co do których jest właścicielem lub posiada 
odpowiednią licencję i nie narusza przepisów prawa oraz cudzego prawa własności intelektualnej.  

Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treści, które użytkownik zamieszcza 
w serwisie, ponieważ nie weryfikuje prawa własności intelektualnej. Organizator weryfikuje ogłoszenia 
tylko pod kątem poprawności danych identyfikacyjnych firmy oraz pod kątem treści rasistowskich lub 
dyskryminujących. 

Minimalne wymagania, które musi spełnić firma, aby umieścić: 

- prowadzenie usług na terenie Holandii 



- posiadanie numer KWK lub NIP 

- akceptacja Regulaminy oraz Polityki Prywatności Serwisu 

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

W Formularzu należy: 

- załączyć zdjęcie przedstawiające usługę lub produkt w formie prostokąta w formacie 16/9, nie 
większe niż 5MB 

- opisać produkt lub usługę 

- wpisać tytuł ogłoszenia 

- wpisać obszar działania (miasto lub/i obszar, na którym są oferowane usługi/produkty) 

- wybrać kategorię lub zasugerować inną 

Ograniczenia: 

- biura księgowe mogę umieszczać ogłoszenia, że te ogłoszenia będą umieszczane tylko w Serwisie 
(bez umieszczenia ogłoszenia na Facebook Buduj.nl) 

- ogłoszeń nie mogą umieszczać firmy oferujące pośrednictwo pracy 

Zasady publikacji ogłoszeń poza Katalogiem 

Prócz publikacji ogłoszeń w Katalogu, informacje o nich mogą być umieszczane w mediach 
społecznościowych Organizatora tj.: w serwisie Facebook i Instagram w postaci profilu Buduj.nl 

 
  



BUDUJ.NL WARUNKI OGÓLNE 
 
Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym 
http://buduj.nl 

Buduj.nl jest serwisem informacyjnym dziedzinie budownictwa, który publikuje informacje branżowe, a także 
pośredniczy w znajdowaniu specjalistów w danej dziedzinie budowlanej (https://katalog.buduj.nl) 
a specjalistom oferuje możliwość reklamowania swoich usług. Buduj.nl nie jest strona w umowie zawartej 
między Użytkownikami `serwisu i nie rozstrzyga sporów pomiędzy nimi. 

Formuła niniejszego Regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu 
Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Użytkownika o korzystaniu z Buduj.nl, regulują 
w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Prosimy 
o uważne zapoznanie się z jego zawartością. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się warunkami opisanymi 
poniżej a także nasza Polityka Prywatności, która znajduje się w dalszej części tego dokumentu. 

Na stronie Buduj.nl znajdują się odnośniki do stron internetowych osób trzecich (np. poprzez link do strony lub 
banner). Buduj.nl nie ma wpływu na treści zamieszczone na tych stronach. Strony internetowych osób trzecich 
mają własny Regulamin i Politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nimi i w przypadku pytań prosimy 
o bezpośredni kontakt z osobami trzecimi. 

1. DEFINICJE 
Serwis Buduj.nl: serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym 
http://buduj.nl/ 

Administrator: Buduj.nl z siedzibą w Lelystad (8225 TB), Holandia, mieszczącą się przy ulicy Griend 35 58 
zarejestrowaną w holenderskim rejestrze przedsiębiorców (Kamer van Koophandel), pod numerem KVK: 
68466471 z numerem VAT NL253356386B02, e-mail info@buduj.nl  

Użytkownik: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
korzystająca z serwisu Buduj.nl. 

Zarejestrowany Użytkownik: Użytkownik, który zarejestrował się w serwisie (art. 4).  

Usługa: usługa świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika  

Regulamin: niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora. 

Warunki Uzupełniające: dodatkowe warunki stanowiące nieodzowna część umowy między Buduj.nl 
a Użytkownikiem (art. 3.5) 

2. POSTANOWIENIA OGOLNE 
2.1. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada 
możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia 
przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: 

a) zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrom, Opera, Internet Explorer 
b) dostęp do Internetu 
c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies 
d) Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika 

jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora 
w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza. 

e) Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 



f) Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 
- korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez 

użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; 
- korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami 

obowiązującego na terytorium Holandii prawa oraz postanowieniami Regulaminu; 
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego 

prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa 
autorskie Administratora lub podmiotów trzecich; 

- niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie 
niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); 

g) W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w pkt 2.6 lit. a) – d) oraz 
w pkt 4.2 Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej 
w związku z tym szkody. 

h) Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. 
i) Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może 

ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach 
Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego 
Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. 

 
3. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG 
3.1. Buduj.nl jest serwisem informacyjnym w dziedzinie budownictwa, który publikuje informacje branżowe 
a także pośredniczy w znajdowaniu specjalistów w danej dziedzinie budowlanej poprzez Katalog Buduj.nl 
(https://katalog.buduj.nl), a specjalistom oferuje możliwość reklamowania swoich usług. Buduj.nl nie jest 
strona w umowie zawartej między Użytkownikami serwisu i nie rozstrzyga sporów pomiędzy nimi. 

3.2. Administrator dokłada wszelkich starań, by użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do 
informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisu publikowane są linki do stron zewnętrznych 
zawierających interesujące informacje. Administrator nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi 
połączone są Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną 
niebędącą własnością Administratora nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, 
o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Administrator nie odpowiada za politykę 
prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające 
z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Serwisach ani tych, które zawierają linki do Serwisu 
(niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach 
informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami).  

3.3. Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych 
w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami. 

3.4. Buduj.nl jest miejscem, gdzie: 

- Ogłoszeniodawca może dodać ogłoszenie a Użytkownik może na to ogłoszenie zareagować 
- Reklamodawcy mogą umieścić swój banner reklamowy 
- Nawiązać kontakt z innymi firmami z sektora budowlanego 

3.5. Warunki Uzupełniające  
Inne usługi oferowane przez Buduj.nl i (płatne) ogłoszenia podlegają dodatkowym warunkom. Warunki te 
wchodzą w skład Regulaminu Buduj.nl i zawsze będą mieć pierwszeństwo w przypadku ich sprzeczności 
z jednym lub kilkoma warunkami zawartymi w ogólnej części Regulaminu. Treść warunków uzupełniających jest 



dostępna w odpowiednich Usługach i jeśli użytkownik korzysta z tych Usług, warunki dodatkowe stanowią część 
umowy między Użytkownikiem a Buduj.nl. 
 
4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA 
4.1. Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Buduj.nl, a w szczególności z Katalogu, musi 
się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich 
Użytkowników. 
4.2. Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu 
rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon 
kontaktowy, adres oraz hasło. 
4.3. W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć 
będą do jego identyfikacji w Serwisie. 
4.4 Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą 
o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji pomiędzy Użytkownikiem 
a Administratorem zostaje zawarta Umowa. 
4.5. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane. 
4.6. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć 
zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie. 
4.7. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim. 
 
5. ORGANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ADMINISTRATORA 
5.1. Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem 
z Serwisu – praw osób trzecich; 

b) szkody spowodowane w związkiem z zakupem produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie 
c) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, 

spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, 
którym Administrator nie był w stanie zapobiec; 

d) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, 
urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, 
z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze 
Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług; 

e) jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie życie; 
f) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień 

niniejszego Regulaminu lub Warunków Uzupełniających. 
 

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
6.1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie 
w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań 
nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej 
i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy. 

6.2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie 
w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na 
podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę. 

 



7.  REKLAMACJE 
7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 
7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres poczty 
elektronicznej info@buduj.nl  
7.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również 
dokładny opis i powód reklamacji. 
7.3 Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego 
jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją składającego. 
7.4 Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt 6.1 oraz będąca następstwem niezastosowania się do 
niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia 
Użytkownika. 
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
8.1. Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa „Polityka 
Prywatności serwisu internetowego dostępna w drugiej części tego dokumentu. Warunki wykonywania 
poszczególnych usług zostaje uregulowana w Warunkach uzupełniających przekazanych Użytkownikowi przed 
zawarciem umowy. 
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Warunkami Uzupełniającymi stosuje się 
przepisy Holenderskiego Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 
8.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu holenderskiemu. 
8.4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za 
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego 
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
8.5 W przypadku sporu wynikającego z umów lub Regulaminu, podlegają jurysdykcji sadu okręgowego 
w Amsterdamie. 
8.6. Regulamin wchodzi w życie z momentem jego opublikowania. 
  



Polityka prywatności Buduj.nl 
v.3.0, 02.11.2022 
 

Firma Buduj.nl z siedzibą w Griend 3558 Lelystad 8225 TB, The Netherlands (pod numerem KvK KvK: 68466471, 
BTW NL253356386B02), zwana dalej Buduj.nl, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych według poniższej 
polityki prywatności. 
Administratorem danych w firmie Buduj.nl jest R.B. Zalupka, z którym można się skontaktować drogą e-mailową 
przez info@buduj.nl 
 
Buduj.nl prowadzi i zarządza następującymi domenami i stronami internetowymi: 
https://buduj.nl 
https://katalog.buduj.nl 
 
Każdego użytkownika strony www oraz publikacji należących do Buduj.nl obowiązuje aktualna Polityka 
Prywatności. 
Podstawową zasadą, którą kieruje się Buduj.nl jest to, że Buduj.nl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom 
trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników swoich serwisów. Buduj.nl nie wysyła 
spamu. 
  
Jak Buduj.nl gromadzi dane osobowe 
Buduj.nl gromadzi dane osobowe poprzez formularze online w dwojaki sposób: 

1. W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania bezpłatnego produktu typu PDF lub video, lub chęci 
otrzymania newslettera ze wskazówkami na temat prowadzenia firmy. W tym przypadku formularz ma tylko 2 
pola: 

• Imię 
• Adres e-mail. 

Te dane są przechowywane przez Buduj.nl w systemie do wysyłania automatycznych e-maili. Są to niezbędne 
dane do wysłania e-maili i ich personalizacji (imię). Wszystkie dane są zastrzeżone hasłem i dostępne tylko dla 
administratora danych firmy Buduj.nl. 

2. W przypadku zakupu produktu/szkolenia Buduj.nl, użytkownik zostaje klientem Buduj.nl i zostawia 
dane takie jak 

• imię i nazwisko 
• adres e-mail 
• nazwa firmy 
• adres firmy lub prywatny 
• numer identyfikacji podatkowej BTW (opcjonalnie) 
• oraz numer telefonu. 

Te dane są potrzebne do wystawienia faktury oraz do utrzymania z klientem kontaktu poprzez e-mail lub 
telefon, aby poinformować klientów o bieżącym szkoleniu, oraz przyszłych ofertach. Dane te są przechowywane 
przez Buduj.nl w bazie klientów. Wszystkie dane są zastrzeżone hasłem i dostępne tylko dla administratora 
danych firmy Buduj.pl. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie 
wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych. 
  
Buduj.nl nie gromadzi danych szczególnych, czyli wrażliwych 
Buduj.nl nie ma intencji gromadzenia danych osób, które nie ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie nie są naszą 
grupą docelową, jako że nie mogą prowadzić firmy. Jeżeli taka osoba zarejestrowała swoje dane na jednym z 
naszych serwisów, bez zgody opiekuna, nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego faktu. W przypadku jakiegokolwiek 
podejrzenia, prosimy o kontakt z nami. 



  
W jakim celu Buduj.nl gromadzi dane osobowe 
Buduj.nl gromadzi dane osobowe w następujących celach: 

• fakturowania i kontaktu z klientem w sprawie zakupionych szkoleń, spotkań i innych produktów 
• wykonania zapłaty za usługi lub produkty 
• przesłania wskazówek i informacji na temat prowadzenia firmy (e-mail, newsletter) 
• księgowania i wykonania deklaracji podatkowych 

  
Czego NIE robimy z danymi osobowymi 
Buduj.nl nie sprzedaje danych. Buduj.nl nie używa danych również w rozszerzonych profilach użytkownika, co 
oznacza, że nie przetwarzamy danych automatycznie, bez interwencji człowieka (np. przez algorytmy), aby 
wyciągnąć wnioski na temat zachowań, itp. użytkowników. 
  
Czy dane osobowe są udostępniane innym organizacjom lub osobom trzecim? 
Tak, ale tylko w przypadkach koniecznych wymaganych prawem i ustawodawstwem, aby móc normalnie 
prowadzić firmę: 

- doradcy podatkowemu, jeśli jest konieczność obejrzenia faktur 
- firmie zajmującej się hostingiem stron internetowych, w celu zgromadzenia danych z formularzy online 
- w systemie do wysyłania automatycznych e-maili,  
- Google Analytics (‘cookies’), w celu analizy danych ruchu na stronie www. 

Z każdą powyższą organizacją są zawarte umowy przetwarzania danych. 
 
E-maile 
Pod tekstem każdego e-maila wysłanego do użytkownika przez Buduj.nl automatycznie, znajduje się link 
umożliwiający wypisanie z listy mailingowej. Wypisanie z listy mailingowej powoduje całkowite wykasowanie 
danych z danej listy lub całkowicie z systemu, o ile użytkownik nie jest już klientem Buduj.nl W tym przypadku 
dane są wykasowywane tylko z listy mailingowej. 
 
Co się dzieje, jeśli jesteś na mojej stronie internetowej? 
Techniczne i funkcjonalne ‘cookies’ są używane na stronach internetowych Buduj.nl, aby np. Twoja przeglądarka 
mogła zapamiętać moją stronę w historii przeglądania. czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera 
internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są 
nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich 
akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. 
Poza tym Buduj.nl używa Google Analytics oraz Piksel Facebooka, aby analizować ogólne dane na temat ruchu 
na stronie i móc dotrzeć do zainteresowanych użytkowników z reklamami płatnymi. Programy te gromadzą dane 
takie jak IP adres, aby móc funkcjonować poprawnie. 
  
Buduj.nl podchodzi poważnie do ochrony Twoich danych 
Dane klientów i użytkowników są przechowywane w zamkniętym systemie z dostępem na hasło. Dostęp do 
danych ma tylko administrator Buduj.nl. Komputer, na którym pracuję jest chroniony hasłem przed osobami 
trzecimi. Hasła są przechowywane w specjalnym programie do zarządzania hasłami, nie są przechowywane ani 
‘w chmurze’, ani na papierze. Moje strony internetowe zbierające dane poprzez formularze używają certyfikatu 
SSL (symbol kłódki w przeglądarce przy nazwie strony). 
 
Jak długo są przechowywane dane przez Buduj.nl? 
Jeżeli użytkownik zameldował się na listę w celu otrzymania bezpłatnego produktu informacyjnego lub 
newslettera, i w ciągu 6 miesięcy nie otworzył żadnego e-maila od Buduj.nl, jego dane zostaną usunięte z listy. 



Każdy użytkownik może w dowolnym momencie również wypisać się z listy i jego dane zostaną wtedy usunięte z 
listy. 
Dane klientów są przechowywane w administracji Buduj.nl minimum przez 7 lat (łącznie z fakturami i danymi 
osobowymi), chyba że dany klient poprosi o usunięcie swoich danych osobowych. W tym przypadku oczywiście 
będzie to wykonane. Faktury będą przechowywane według wymagań prawnych. 
  
Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że: 

1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów 
marketingowych przez Buduj.nl. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem 
braku zmiany celu przetwarzania. 

2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej od Buduj.nl, na podane przez Ciebie dane teleadresowe. 

3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że: 
• administratorem Twoich danych osobowych w Buduj.nl jest R.B. Zalupka; 
• masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikacji lub usunięcia 

z listy/list mailingowych; 
• usunięcie danych ze wszystkich list mailingowych Buduj.nl powoduje usunięcie Twoich danych 

z systemu, który użytkuje Buduj.nl do gromadzenia danych, chyba że jesteś klientem Budu.nl, 
w którym przypadku przechowujemy Twoje dane adresowe i faktury do administracji; 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne w przypadku 
zainteresowania płatnymi lub bezpłatnymi produktami Buduj.pl. 

  
Zmiany Polityki Prywatności 
 
Buduj.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 
Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz drogą e-mailową. 

• Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie 
internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. 

• Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych 
w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie 
zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową 
akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika. 

  
Coś się nie zgadza, chcesz sprawdzić lub usunąć swoje dane? 
Skontaktuj się w takich przypadkach bezpośrednio ze mną (administrator danych Buduj.nl: Radosław Zalupka) 
i sprawa zostanie przeze mnie załatwiona najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. 
W przypadku, gdy jednak chcesz złożyć skargę związaną z przetwarzaniem danych, możesz zwrócić się do 
Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, używając tego 
linka: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
 
Bezpośredni kontakt: 
R.B Zalupka 
info@buduj.nl 
 

Dane firmy: 
Buduj.nl 
Griend 35 58 Lelystad 8225 TB , The Netherlands 
KvK 68466471 
BTW NL253356386B02 
 



 


