
Zasady korzystania z serwisu internetowego twojweekend.pl  
  
  
Ustawienia zgód http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,23439313,zgody-na-wyswietlanie-
reklam-targetowanych.html  
Polityka prywatności  http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/7,154322,8856779,ochrona-
prywatnosci.html 
  
Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy 
je rozumieć jak następuje:  
  
§ 1. Definicje  
  
1.1. Regulamin – „Regulamin Serwisu Internetowego Twojweekend.pl”, stanowiący 
regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.  
  
1.2. Serwis – wydawany przez Agorę serwis internetowy, dostępny pod adresem URL: http://
twojweekend.pl/ oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także 
każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją.  
  
1.3. Agora - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 
Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
59944, kapitał zakładowy w wysokości: 46 580 831 zł, wpłacony w całości, NIP 
526-030-56-44, adres internetowego serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres poczty 
elektronicznej do kontaktu pomoc@agora.pl, numer telefonu do kontaktu: tel. (42) 631 60 90 
(opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług 
telekomunikacyjnych Użytkownika; informacja o godzinach działania infolinii dostępna jest 
na stronie O nas w sekcji Kontakt).  
  
1.4. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.  
  
1.5. RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/4/WE.  
  
§ 2 Zasady korzystania z Serwisu  
  
2.1. Na stronach Serwisu udostępniane są Użytkownikom treści o  akcji propagującej 
równouprawnienie kobiet pn. Ostatni Twój Weekend.  
  
2.2. Serwis jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz 
międzynarodowe prawo, w tym ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o 
ochronie baz danych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  



  
2.3. Korzystanie z Serwisu i materiałów w Serwisie udostępnianych odbywa się na zasadzie i 
w ramach dozwolonego użytku. W pozostałym zakresie korzystanie z materiałów 
udostępnionych w Serwisie wymaga zgody Agory oraz nabycia stosownej licencji. 
Szczegółowe informacje w zakresie pozyskania licencji można uzyskać kierując pytania na 
adres e-mail licencje@agora.pl.  
  
2.4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.  
  
2.5 Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.   
  
2.6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z 
obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami 
Regulaminu.  
  
2.7. Korzystanie z usług, o których mowa w Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu 
następujących minimalnych wymagań:  
  
a) dostępu do internetu z parametrami pozwalającymi na swobodne i bezproblemowe 
korzystanie z internetu,  
  
b) urządzenia z dostępem do internetu, które pozwala na swobodne i bezproblemowe 
korzystanie z internetu.  
  
§ 3. Przetwarzanie danych osobowych  
  
3.1 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Agora z siedzibą w Warszawie 
adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (w niniejszym § 3 zwana 
także „Administratorem”).  
  
3.2 Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: pomoc@agora.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora.  
  
3.3 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może 
skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o 
zamieszczenie dopisku "IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych.  
  
3.4 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane:  
  
a) w celach marketingowych, w tym profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych 
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  
  



b) w celach statystycznych i analitycznych Administratora - podstawą prawną przetwarzania 
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  
  
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  
  
3.5 Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym 
Administratorowi usługi związane z udostępnianiem Serwisu.   
  
3.6 Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub 
odpowiednio: do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub 
skutecznego żądania usunięcia danych.  
  
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym 
okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  
  
3.7 Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania.  
  
3.8 Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych:  
  
a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika - w przypadkach, gdy 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora,  
  
b) w razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (w tym 
profilowania w celu takiego marketingu);  
  
Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres 
siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.  
  
3.9 Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
  
3.10 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
  
3.11 Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w 
Polityce Prywatności udostępnianej przez Administratora pod linkiem Polityka 
Prywatności (link).  
  



  
§ 4. Reklamacje  
Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: 
pomoc@agora.pl lub na piśmie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 
Warszawa). Agora rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni 
od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego 
reklamację wskazany w reklamacji, przy czym Użytkownik może podać Agorze także inny 
adres, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.  
  
§ 5. Postanowienia dodatkowe  
5.1. Regulamin udostępniany jest na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, 
utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod 
adresem Agory: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, a na dodatkowe żądanie 
Użytkownika jest mu także wysyłany pocztą elektroniczną.  
  
  
5.2. Agora informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny na 
stronie internetowej.  
  
5.3. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem: prosimy o kontakt 
na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa lub adres poczty elektronicznej do 
kontaktu: pomoc@agora.pl lub numer telefonu do kontaktu: (42) 631 60 90 (opłata za zwykłe 
połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych 
Użytkownika, informacja o godzinach działania infolinii dostępna jest na stronie O nas w 
sekcji Kontakt).  
  
5.4. Z zastrzeżeniem trybu składania i rozpatrywania reklamacji, o którym mowa w 
§ 4 Regulaminu, Agora nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń.  
  
5.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2019 roku.  


