
Regulamin korzystania z SYSTEMU "25h8" 
 

1. DEFINICJE 
1.1. SYSTEM "25h8" to system informatyczny, przeznaczony do świadczenia        
informacyjnych usług elektronicznych nieograniczonemu gronu użytkowników, w tym takich         
jak: 
● tworzenie, publikacja, przekazywanie i przechowywanie informacji, w szczególności:        

wiadomości, ogłoszeń, postów itp.; 
● wyszukiwanie informacji w SYSTEMIE "25h8" i jej udostępnianie; 
● tworzenie, przetwarzanie, przesyłanie, przekazywanie, otrzymywanie, przechowywanie i       

wykorzystywanie dokumentów elektronicznych; 
● ogłaszanie, przeprowadzanie i uczestnictwo w aukcjach, aukcjach odwróconych w postaci           

elektronicznej; 
● dokonywanie innych działań itp. 
1.2. strona internetowa SYSTEMU "25h8" to całokształt danych, informacji elektronicznej          
(cyfrowej), przedmiotów prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych itp., związanych ze sobą i             
dostępnych pod adresem internetowym: https://25h8.com, pod którym użytkownicy uzyskują         
dostęp do SYSTEMU "25h8". 
1.3. operator SYSTEMU "25h8" - 25/8.Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , kod            
rejestracyjny PRP 40581854, siedziba: 04071, m. Kijów, ul. Wozdwyżeńska, dom 56, lok. 604,             
osoba prawna, zarejestrowana i prowadząca działalność zgodnie z prawem Ukrainy. 
1.4. treść (content, informacje) - wszystkie obiekty, rozmieszczone (opublikowane) w ramach           
SYSTEMU "25h8" i/lub udostępnione na stronie internetowej SYSTEMU "25h8" przez          
użytkowników i/lub innych posiadaczy praw w tym, lecz nie wyłącznie: materiały audio/wideo,            
tekst (pod postacią postów, ogłoszeń, zawiadomień o aukcjach (aukcjach odwróconych) itp.),           
obrazy graficzne, ilustracje, programy komputerowe (ich kod programowy), bazy danych,          
muzyka, dźwięki i inne obiekty, a także jakiekolwiek inne informacje, zamieszczone           
(opublikowane) w SYSTEMIE "25h8" i/lub udostępnione na stronie internetowej SYSTEMU          
"25h8". 
1.5. identyfikacja (logowanie) - procedura stwierdzenia tożsamości użytkownika i weryfikacji          
danych użytkownika poprzez sprawdzenie faktu istnienia konta Użytkownika w bazie danych           
Operatora i/lub w bazie danych dostawcy usług serwisu SSOid.net i porównanie określonych            
parametrów (adres e-mail, login, hasło i tp.), wymaganych przez System "25h8", w tym - id               
użytkownika z danymi, zawartymi w koncie Użytkownika, w celu uwierzytelniania użytkownika           
w SYSTEMIE "25h8". 
1.6. serwis ssoid.net - usługa, świadczona przez Identyfikacja Spółkę z ograniczoną           
odpowiedzialnością, kod identyfikacyjny PRP: 41513455 z siedzibą pod adresem: ul.          
Wozdwyżeńska, dom 56, lokal 202, m. Kijów04071, osobę prawną, zarejestrowaną i prowadząca            
działalność zgodnie z prawem Ukrainy. Pomiędzy Operatorem i Identyfikacja Sp. z o.o. zachodzi             
stosunek umowny, którego celem jest zapewnienie użytkownikom SYSTEMU "25h8"         
możliwości logowania (rejestracji) do SYSTEMU "25h8" i innych systemów informatycznych          
(serwisów internetowych) w technologii Single Sign-On, a także podwyższenie poziomu          
ochrony danych osobowych użytkowników. 
1.7. uwierzytelnianie – moment zakończenia identyfikacji użytkownika w SYSTEMIE "25h8" z           
potwierdzeniem jego uprawnień i udzieleniem mu dostępu do informacji i funkcjonalności           
SYSTEMU "25h8". 
1.8. weryfikacja - sposób lub narzędzie do stwierdzenia przez Operatora tożsamości           
użytkownika, autentyczności jego danych osobowych i ich zgodności z danymi, podanymi przez            



Użytkownika podczas logowania (rejestracji) do SYSTEMU "25h8" i/lub korzystania z serwisu           
SSOid.net i ich przynależności do niego. 
1.9. konto - profil użytkownika w SYSTEMIE "25h8", a także rozdział SYSTEMU "25h8", w              
którym Użytkownik podaje swoje dane rejestracyjne, reklamowe i inne; za pomocą Konta            
Użytkownik może korzystać z SYSTEMU "25h8" zgodnie z jego przeznaczeniem. Z konta            
(profilu) może korzystać tylko jeden Użytkownik, nie dozwolone jest przekazywanie danych dla            
dostępu do swojego konta innemu użytkownikowi (innej osobie). 
 

2. Postanowienia ogólne 
2.1 Regulamin korzystania z SYSTEMU "25h8" opublikowany jest przez Spółkę 25/8.Biznes          
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej - Operator) na stronie internetowej Operatora           
https://www. 25h8.com. 
2.2 Regulamin korzystania z SYSTEMU "25h8" (dalej także - Regulamin korzystania z           
SYSTEMU lub Warunku korzystania) określa zasady korzystania z SYSTEMU "25h8",          
opracowane przez Operatora z uwzględnieniem postanowień aktów normatywnych w celu          
umożliwienia użytkownikom realizacji swoich interesów społecznych, biznesowych, roboczych i         
komercyjnych z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności SYSTEMU "25h8". 

W razie akceptacji zasad w sposób, określony w niniejszym Regulaminie, jakakolwiek           
mająca zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna lub osoba prawna, działająca przez            
pełnomocnika, będącego osobą fizyczną i posiadającego odpowiednie uprawnienia, (dalej -          
Użytkownik) zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu korzystania z SYSTEMU "25h8". 
2.3 Jeśli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu w całości lub częściowo, Operator prosi go o             
wylogowanie się z SYSTEMU "25h8". Korzystanie z usług SYSTEMU "25h8" oznacza, że            
Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni go zrozumiał i akceptuje. 
2.4 Zaczynając korzystać z SYSTEMU "25h8" po zalogowaniu się (zarejestrowaniu się) do           
SYSTEMU "25h8", Użytkownik potwierdza swoją zdolność do czynności prawnych i akceptuje           
Regulamin korzystania z SYSTEMU w całości, bez jakichkolwiek zastrzeżeń i wyłączeń.           
Użytkownik, który nie zaakceptował jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, nie          
może korzystać z serwisów SYSTEMU "25h8". 
2.5 Korzystając z SYSTEMU "25h8" Użytkownik zdaje sobie sprawę z tego że w            
SYSTEMIE Użytkownicy nawiązują bezpośredni kontakt z innymi użytkownikami. Operator nie          
jest gwarantem wykonania zobowiązań, zaciąganych przez użytkowników, nie jest stroną          
transakcji zawieranych przez Użytkowników, lecz tylko zapewnia Użytkownikom możliwość         
korzystania z SYSTEMU "25h8" zgodnie z jego przeznaczeniem. 
2.6 Postanowienia niniejszego Regulaminu korzystania z SYSTEMU "25h8" mają        
zastosowanie do wszystkich rodzajów i sposobów korzystania z SYSTEMU i wszystkich jego            
treści (contentu, informacji, obrazów), a także usług i produktów, udostępnianych w SYSTEMIE            
lub otrzymywanych za jego pomocą. 
2.7 Użytkownik zgadza się na to, że odpowiednie instrukcje, pomocniki, instalatory,          
kreatory, tak wbudowane do interfejsu SYSTEMU "25h8", jak i udostępnione na stronie            
internetowej SYSTEMU, stanowią część integralną (załączniki do) Regulaminu korzystania z          
SYSTEMU "25 h8 " i również regulują stosunki pomiędzy Użytkownikami, a także pomiędzy             
Użytkownikami i Operatorem. Ww. instrukcje, pomocniki, instalatory, kreatory są ważne od           
chwili ich udostępnienia w SYSTEMIE. 
2.8 Operator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Nowa, zmieniona          
wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej SYSTEMU "25h8".         
Użytkownik może być powiadomiony o takich zmianach poprzez konto. 



2.9 Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie             
internetowej Operatora. Korzystając się z SYSTEMU "25h8", Użytkownik akceptuje nowy          
Regulamin w wersji, obowiązującej w dniu, w którym Użytkownik skorzystał się z SYSTEMU             
"25h8". 
2.10 Pod czas korzystania z SYSTEMU do relacji, wynikających z niniejszego Regulaminu, a            
także do SYSTEMU "25h8", tak na ogół, jak i do jego poszczególnych funkcji lub elementów,               
ma zastosowanie szeroko rozpowszechniona w praktyce światowej zasada «Jak jest» («Аs is»), a             
mianowicie: SYSTEM "25h8" (i/lub jego elementy), do którego funkcjonalności uzyskuje dostęp           
Użytkownik, w dniu korzystania z niego przez Użytkownika ma określone parametry           
funkcjonalne i/lub techniczne. Użytkownicy zgadzają się na korzystanie z SYSTEMU bez           
dodatkowych warunków i/lub zastrzeżeń. 
2.11 Operator nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących niezakłóconego i bezbłędnego         
funkcjonowania SYSTEMU "25h8" i/lub zapewnienia stałego lub nieprzerwanego dostępu do          
SYSTEMU lub strony internetowej SYSTEMU "25h8". 
2.12 Operator ma prawo do dokonywania aktualizacji i innych ewentualnych modyfikacji          
SYSTEMU "25h8", w tym jego poszczególnych elementów/modułów, bez wstępnego         
uzgodnienia z Użytkownikiem. 
2.13 Operator ma prawo do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji (wprowadzania zmian)         
do SYSTEMU "25h8" i/lub jego elementów, bez zmiany jego bezpośredniego przeznaczenia           
funkcjonalnego, w tym, lecz nie wyłącznie: w celu zmiany, uzupełnienia i/lub rozszerzenia            
funkcjonalności SYSTEMU "25h8", zmiany interfejsu i innych modyfikacji. 
2.14 Operator ma prawo bez dodatkowych uzgodnień z Użytkownikami wprowadzać do          
SYSTEMU "25h8" serwisy płatne, określać wysokość i sposób zapłaty za korzystanie przez            
Użytkowników z takich serwisów a także proponować Użytkownikom w związku z tym            
zawarcie odpowiedniej umowy o świadczenie usług SYSTEMU "25h8", w tym w postaci            
umowy adhezyjnej. 
 

3. Dane osobowe Użytkowników 
3.1 Podczas rejestracji, edycji profilu i/lub konta, Użytkownik przekazuje SYSTEMOWI         
"25h8", właścicielem którego jest Operator, a Operator odbiera dane osobowe Użytkownika           
(wpisane do pól informacyjnych i/lub tekstowych profilu/konta: nazwisko, imię, imię ojca, data            
urodzenia, seria, numer, data i miejsce wydania paszportu, numer rejestracyjny karty           
ewidencyjnej podatnika, miejsce rejestracji (adres zamieszkania), dane kontaktowe (numer         
telefonu) i zapewnia ich należytą ochronę. 
3.2 Dokonując logowania (rejestracji) w SYSTEMIE "25h8", każdy Użytkownik, będący         
podmiotem danych osobowych lud jego przedstawicielem, w całości akceptuje postanowienia          
dotyczące danych osobowych i udziela wyraźnej, świadomej i jednoznacznej zgody na           
przetwarzanie danych osobowych udostępnionych Operatorowi. 
3.3 Wszelkie wiadomości, informacje dotyczące Użytkownika, jego pełnomocników, inne        
dane osobowe, udostępnione Operatorowi i związane z funkcjonowaniem SYSTEMU "25h8" są           
przetwarzane (w tym przechowywane) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania         
SYSTEMU "25h8" (całego, jego poszczególnych serwisów, modułów), zaspokojenia potrzeb i          
wymagań Użytkownika, w pełnej zgodności z postanowieniami Ustaw Ukrainy "O ochronie           
danych osobowych", "O ochronie informacji w systemach informatycznych". 
3.4 Dane osobowe użytkownika, jego pełnomocników, udostępnione Operatorowi, są        
zapisywane w Bazie danych osobowych "Osoby fizyczne, których dane osobowe są           
przetwarzane". 
3.5 Dane osobowe Użytkownika są automatycznie przetwarzane przez Operatora, w         
wyjątkowych przypadkach – przez jego upoważnionych pracowników, w postaci elektronicznej          



lub papierowej, w postaci kartotek, usystematyzowanych dokumentów (protokołów,        
wiadomości, rejestrów), innych poszczególnych dokumentów (umów, rachunków itp.). 
3.6 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora w celu udostępniania          
Użytkownikom serwisów i świadczenia usług, przewidzianych w funkcjonalnościach        
SYSTEMU "25h8", a także w celu udostępniania ww. danych osobom trzecim pod warunkiem             
uzyskania zgody na to Użytkownika. 
3.7 Dane osobowe użytkownika (wpisane do pól informacyjnych i/lub tekstowych profilu :           
nazwisko, imię, imię ojca, data urodzenia, seria, numer, data i miejsce wydania paszportu, numer              
rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika, miejsce rejestracji (adres zamieszkania), dane         
kontaktowe (numer telefonu)), podane podczas rejestracji, autoryzacji, edycji profilu i/lub konta           
użytkownika w SYSTEMIE "25h8", są przetwarzane i przechowywane w urządzeniu (na           
serwerze) Operatora. 
3.8 Rejestrując się w SYSTEMIE "25h8", Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie          
danych osobowych i oświadcza, iż zapoznał się z celem przetwarzania danych osobowych,            
określonym w niniejszym porozumieniu a także z prawami, przysługującymi podmiotowi danych           
osobowych zgodnie z art. 8 Ustawy Ukrainy "O ochronie danych osobowych". 
3.9 Użytkownik oświadcza że znane mu są prawa, przysługujące mu, jako podmiotowi           
danych osobowych, zgodnie z art. 8 Ustawy Ukrainy "O ochronie danych osobowych", a             
mianowicie przysługuje mu prawo do: 
● otrzymywania informacji o źródłach zbioru, miejscu przechowywania swoich danych         
osobowych, celu ich przetwarzania, siedzibie lub miejscu zamieszkania (pobytu) właściciela lub           
dysponenta danych osobowych lub wydania odpowiedniego polecenia otrzymania tych         
informacji pełnomocnikom, oprócz przypadków, określonych w przepisach prawa; 
● otrzymywania informacji o warunkach udostępniania danych osobowych, w tym         
informacji o osobach trzecich, którym udostępniane są jego dane osobowe; 
● wglądu do swoich danych osobowych; 
● otrzymywania nie później niż po upływie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia           
wpłynięcia odpowiedniego wniosku, oprócz przypadków, określonych w prawie, odpowiedzi na          
pytanie, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a także otrzymywania informacji dotyczącej            
zawartości takich danych osobowych; 
● wystąpienia do właściciela danych osobowych z umotywowanym żądaniem zaprzestania         
przetwarzania jego danych osobowych; 
● wniesienia umotywowanego żądania zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych         
przez jakiegokolwiek właściciela i dysponenta danych osobowych, jeśli ww. dane przetwarzane           
są z naruszeniem przepisów prawa lub są niewiarygodne; 
● ochrony swoich danych osobowych przed przetwarzaniem z naruszeniem przepisów         
prawa i przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem w związku z umyślnym zatajeniem,           
nieudostępnieniem lub nieterminowym udostępnieniem, a także zapobiegania przekazywaniu        
informacji niewiarygodnych lub plamiących honor, godność, psujących reputację biznesową         
osoby fizycznej; 
● wnoszenia skarg dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych do Pełnomocnika         
lub do sądu; 
● stosowania środków ochrony prawnej w przypadku naruszenia przepisów prawa o          
ochronie danych osobowych; 
● zgłaszania zastrzeżeń dotyczących ograniczenia prawa do przetwarzania swoich danych         
osobowych pod czas wyrażania zgody; 
● odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
● zapoznania się z mechanizmem automatycznego przetwarzania danych osobowych; 



● nieobjęcia decyzją, opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, która wywołuje         
wobec niego skutki prawne. 
3.10 Dane osobowe Użytkownika, wykorzystywane podczas identyfikacji, uwierzytelniania,       
edycji konta/ profilu Użytkownika w SYSTEMIE 25/8, są przetwarzane i przechowywane przez            
Identyfikacja Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która świadczy usługi serwisu         
SSOid.net na rzecz Operatora. 
3.11 Użytkownicy wyrażają zgodę na udostępnianie przez Operatora danych osobowych         
osobom trzecim - wyłącznie osobom, pomiędzy którymi a Operatorem zachodzi stosunek           
umowny, którego celem jest rozwój funkcjonalności SYSTEMU 25/8, zapewnienie przepływu          
(wymiany) dokumentów pomiędzy osobami trzecimi i użytkownikami, w tym w postaci           
dokumentów elektronicznych, rejestracja użytkowników w innych systemach informatycznych        
Operatora i/lub partnerów Operatora (tworzenie kont i/lub profili użytkowników), rozszerzenie          
grona potencjalnych kontrahentów użytkowników, uproszczenie procesów technologicznych       
i/lub podwyższenie poziomu ochrony użytkowników i ich danych osobowych. 
3.12 Użytkownicy wyrażają zgodę na udostępnianie ich danych osobowych ww. osobom          
trzecim i zwalniają Operatora z obowiązku zawiadamiania ich o przekazaniu danych osobowych            
w opisanym wyżej przypadku. 
3.13 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych na adres-mail,         
podany podczas identyfikacji (rejestracji), i na numer swojego telefonu komórkowego. 
 

4. Zamieszczanie Treści w SYSTEMIE 
4.1 Pod czas i po identyfikacji (rejestracji) w SYSTEMIE "25h8" i utworzeniu Konta w             
SYSTEMIE "25h8" Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania,         
dokonywane z wykorzystaniem tego Konta w SYSTEMIE "25h8", w tym za wszystkie Treści,             
zamieszczane przez Użytkownika w SYSTEMIE "25h8". 
4.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania (lub zaniechanie) Użytkowników,         
włączając w to jakiekolwiek szkody (w tym - utracone korzyści), wyrządzone wskutek takich             
działań (lub zaniechania). 
4.3 Użytkownik, który publikuje własne Treści, komentuje Treści, zamieszczone w         
SYSTEMIE "25h8" przez innych Użytkowników lub w jakikolwiek inny sposób udostępnia (lub            
pozwala na udostępnianie przez osoby trzecie) Treści za pomocą SYSTEMU "25h8", ponosi            
pełną odpowiedzialność za takie działania i Treści, a także za jakiekolwiek wyrządzone w             
związku z tym szkody. Ww. odpowiedzialność nie zależy od postaci w jakiej przedstawiona jest              
Treść - może to być, w tym lecz nie wyłącznie, tekst, foto, wideo, audio lub kod programowy.                 
Udostępniając Treść Użytkownik gwarantuje, że ww. Treść nie narusza praw i interesów innych             
osób, obowiązujących postanowień Regulaminu. 
4.4 Zamieszczając w SYSTEMIE "25h8" Treści (na zasadzie swobodnego dostępu),         
Użytkownik udziela Operatorowi bezpłatnej i niewyłącznej licencji (zezwolenia, zgody) na          
odtwarzanie, adaptację i publikację takich Treści w ramach SYSTEMU "25h8" wyłącznie w celu             
demonstracji, rozpowszechniania i promowania takich treści. Takie zezwolenie upoważnia         
Operatora do udostępniania opublikowanych Treści osobom trzecim, w szczególności: innym          
Użytkownikom SYSTEMU "25h8", a także innym wybranym przez Operatora osobom          
(pomiędzy którymi a Operatorem zachodzi stosunek umowny), w celu analizy i           
rozpowszechniania takich Treści. 
4.5 Użytkownik udziela Operatorowi prawa do korzystania z części Treści Użytkownika          
także dla innych celów, ograniczonych wyłącznie przez funkcjonalność SYSTEMU "25h8". W           
szczególności, pozycja asortymentowa (SKU) Użytkownika, wniosek o sprzedaż i zakup mogą           
być analizowane, rozprzestrzeniane przez Operatora i/lub automatycznie przez SYSTEM "25h8"          
w celu zestawienia z pozycjami asortymentowymi (SKU) innych użytkowników, a także ich            



rozpowszechniania w narzędziach wyszukiwania SYSTEMU "25h8", oferowania innym        
Użytkownikom zgodnie z ich preferencjami i wnioskami. 
4.6 Część Treści, w szczególności: kontakty publiczne, blogi, posty, negocjacje publiczne,          
także mogą być wykorzystywane przez Operatora i/lub automatycznie przez SYSTEM "25h8" w            
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SYSTEMU "25h8". Ww. część Treści może          
być przedmiotem rankingu, głosowania, preferencji, tagów, narzędzi wyszukiwania i ofert          
skierowanych do innych użytkowników, zgodnie z ich preferencjami i wnioskami. 

4.7 Użytkownik także udziela Operatorowi prawa do informowania (zawiadamiania)        
Użytkownika o części Treści innych Użytkowników, udostępniania Użytkownikowi ww. części          
treści, zgodnie z jego preferencjami i wnioskami, a także z wynikami korzystania przez             
Użytkownika z funkcjonalności SYSTEMU "25h8" (na przykład, narzędzi wyszukiwania). 
4.8 Treść albo część Treści, w tym: kontakty, dane rejestracyjne Użytkownika, czaty lub            
negocjacje prywatne, prywatny przepływ dokumentów, czyli Treści lub funkcjonalności         
SYSTEMU "25h8", które Użytkownik może określić jako "prywatne", "niepubliczne",         
"anonimowe", "dostępne za zaproszeniem", Operator nie może ujawniać (udostępniać innym          
Użytkowników) i nie publikowane one są w SYSTEMIE "25h8 ". Takie Treści udostępniane są              
wyłącznie Użytkownikom, którym udzielił zezwolenia Użytkownik, który je zamieścił. 
4.9 Przy czym Użytkownik zdaje sobie sprawę z ryzyka, związanego z przesyłaniem           
informacji za pomocą sieci Internet i ponosi ryzyko wystąpienia wszelkich ewentualnych           
negatywnych skutków utraty, bezprawnego zagarnięcia, technicznego przechwycenia informacji        
itp. 
 

5. Ograniczenia dotyczące korzystania z SYSTEMU "25h8" 
5.1 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane za        
pośrednictwem swojego konta w SYSTEMIE "25h8". Użytkownik może korzystać z serwisów           
SYSTEMU "25h8" tylko za pomocą konta. W przypadku udostępnienia swojego konta innemu            
Użytkownikowi (innej osobie), konto Użytkownika może być zablokowane przez Operatora. 
5.2 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła i/lub innych danych,           
niezbędnych do uzyskania dostępu do konta i nie ujawniania/nie przekazywania go osobom            
trzecim. 
5.3 Użytkownik zobowiązany jest natychmiast zmienić dane wymagane do logowania do          
SYSTEMU "25h8", jeżeli istnieje powód, aby podejrzewać że jego dane, wykorzystywane do            
logowania do SYSTEMU "25h8", zostały wykryte lub mogą być wykorzystane przez osoby            
trzecie. 
5.4 Użytkownik, korzystający z serwisów SYSTEMU "25h8", zobowiązuje się do         
zamieszczania w nich informacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu i z instrukcją, które są             
udostępnione/zostaną udostępnione w SYSTEMIE "25h8" i zamieszczenie dokładnych i         
kompletnych informacji o towarach, robotach lub usługach a także o warunkach ich sprzedaży.             
Zamieszczając informację w SYSTEMIE "25h8", Użytkownik potwierdza, że ma on do tego            
prawo zgodnie z przepisami prawa. 
5.5 Użytkownik zapewnia, że oferowane przez niego towary/usługi spełniają wymagania         
norm jakości, określonych w przepisach prawa, i są wolne od roszczeń osób trzecich.  
5.6 Użytkownik zapewnia, że oferowane/reklamowane przez niego towary/usługi, do        
sprzedaży/świadczenia których wymagane jest uzyskanie specjalnego zezwolenia, będą        
sprzedawane/świadczone po uzyskaniu przez niego takiego zezwolenia zgodnie z przepisami          
prawa. 
5.7 Użytkownik nie może zamieszczać w SYSTEMIE informacji, zawierających propozycję         
sprzedaży: 



● napojów alkoholowych; 
● papierosów i wyrobów tytoniowych; 
● substancji narkotycznych i prekursorów; 

● materiałów pornograficznych lub przedmiotów mających charakter pornograficzny ; 
● produktów farmakologicznych, leków; 
● towarów kradzionych lub nielegalnych; 
● przedmiotów, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia; 
● towarów nie istniejących; 
● ludzkich narządów i narządów zwierząt; 
● specjalnych środków technicznych do uzyskiwania informacji w sposób tajny; 
● nagród państwowych; 
● dokumentów tożsamości i blankietów tych dokumentów; 
● baz danych; 
● broni palnej, białej, traumatycznej, substancji i urządzeń wybuchowych, a także amunicji           
i akcesoriów montażowych do nich; 
● specjalnych środków aktywnej obrony, stosowanych przez organy ścigania; 
● kłów morsa, kłów słonia i mamuta, nie będących częścią wyrobu, a także metali             
szlachetnych i kamieni, nie będących wyrobami; 
● rzadkich i zabronionych do sprzedaży zwierząt, m.in. zwierząt, wpisanych na listę           
międzynarodowej konwencji CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi        
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem); 
● jakichkolwiek innych zabronionych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa towarów         
i usług. 
5.8 Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w SYSTEMIE informacji dotyczącej         
następujących towarów, robót i usług: 
● towary, zabronione do sprzedaży i/lub wycofane z obrotu cywilnego; 
● przedmioty, których Użytkownik nie ma prawa sprzedawać/reklamować. Zabroniona jest         
sprzedaż/reklamowanie towarów i usług, w sprawie których przeciwko Operatorowi wystąpił z           
roszczeniem właściciel ТМ (znaku handlowego) lub właściciela patentu; 
● jakakolwiek broń (części zapasowe i akcesoria do niej), oprócz antykwarskiej. Jeśli łuk,            
arbalet i inne rodzaje broni miotającej nie należą do broni białej, Użytkownik powinien załączyć              
certyfikat lub opinię MSW o tym, że ww. towary nie są bronią białą. Dodatkowo on musi podać                 
Normę państwową (GOST), Warunki techniczne (TU) i przeznaczenie noża, łuku, arbaleta lub            
innego rodzaju broni miotające, wpisane w certyfikacie. Zgodnie z Ustawą Ukrainy "O            
licencjonowaniu rodzajów działalności gospodarczej" wszystkie oferty dotyczące produkcji i         
naprawy broni palnej o przeznaczeniu wojskowym i amunicji do niej, broni białej itp. muszą              
zawierać numer licencji w opisie ogłoszenia lub pod postacią zdjęcia; 
● wozy bojowe; 
● specjalne środki techniczne do uzyskiwania informacji z kanałów komunikacji, inne środki           
do uzyskiwania informacji w sposób tajny (mikronauszniki, breloki-kamery, okulary z          
wbudowaną kamerą, zegarek z kamera itp.); przedmioty, związane z działalnością organów           
ścigania (specjalne środki radioelektroniczne i techniczne); 
● antyradary, ramki z roletą, antypodsłuchy, antyżuki, środki zapobiegania podsłuchiwaniu,         
wykrywacze żuków i podobne urządzenia techniczne; 
● środki obrony aktywnej i pasywnej (paralizatory, zasobniki gazu, pistolety gazowe, broń           
na kule gumowe, granaty błyskowo-hukowe, sygnalizatory, pałki gumowe, kajdanki), specjalne          



środki, zawierające preparaty o działaniu łzawiącym i drażniącym, należące do specjalnych           
środków aktywnej obrony, stosowanych przez organy ścigania; 
● towary skonfiskowane przez Urząd Celny; 
● wyroby medyczne, produkty lecznicze, preparaty weterynaryjne, niektóre suplementy        
diety (ТМ Lida (Лида), Дали (Dali), Miazomi (Миазоми), Basza (Баша); Tongkat (Тонгкат)),            
sterydy, anaboliki, Viagra. Użytkownik, sprzedający suplementy diety, obowiązkowo powinien         
zamieścić w tekście ogłoszenia informację o tym, że środek jest suplementem diety; 
● narządy ludzkie, usługi dawców (oddam/kupię krew/spermę itp.); 
● usługi macierzyństwa zastępczego, mleko z piersi; 
● substancje i materiały wybuchowe, pirotechniczne; 
● substancje narkotyczne, psychotropowe, trucizny, środki trujące i ich substytuty, a także           
rośliny i składniki, wykorzystywane do ich produkcji. Rośliny halucynogenne, grzyby i produkty            
pochodne; 
● zwierzęta i rośliny, wpisane do Czerwonej księgi; 
● oprogramowanie, klony aplikacji; 
● pirackie nośniki optyczne z nielegalnymi kopiami filmów, muzyki, gier; 
● towary pochodzące z przemytu i skradzione; 
● poszukiwane pojazdy; bez dokumentów; 
● nagrody państwowe, odznaczenia ku czci Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej; 
● waluty zagraniczne i/lub inne wartości dewizowe (z wyjątkiem sprzedaży do celów           
numizmatycznych); 
● fałszywe znaki pieniężne i fałszywe znaki opłaty pocztowej; 
● akcje i inne papiery wartościowe, należące do osób trzecich; 
● ważne (w tym takie, których terminem ważności upłynął) lub posiadające moc prawną            
dokumenty tożsamości i dokumenty jakichkolwiek państw świata (paszporty, dowody osobiste,          
prawa jazdy, legitymacje studenckie, indeksy, dyplomy, bilety na przejazd, przepustki,          
zezwolenia, certyfikaty, licencje itp.), a także blankiety tych dokumentów; 
● produkcja i sprzedaż tablic rejestracyjnych (standardowych, imiennych, elitarnych itp.).         
Usługa cofania / kręcenia liczników przebiegu samochodu, a także przyrządów; 
● oficjalne formularze, druki ścisłego zarachowania; 
● gotowe prace dyplomowe, roczne, magisterskie, konspekty wykładów; 
● spamerskie bazy, towary i usługi, które mogą być wykorzystywane do rozsyłania reklam            
bez uzyskania zgody. Parser: oferowanie usług i oprogramowania; 
● bazy danych, zawierające dane osobowe (ankietowe); 
● materiały, zawierające tajemnicę państwową, bankową lub handlową; 
● materiały, ujawniające szczegóły życia prywatnego, naruszające cześć, godność i         
reputację biznesową obywateli i osób prawnych; 
● napoje alkoholowe; wyroby tytoniowe; aparatura do bimbru, produkty zawierające         
alkohol etylowy; 
● artykuły żywnościowe, których termin przydatności do spożycia upłynął; 
● skóra, rogi, kończyny i wypchane zwierzęta rzadkich gatunków i zwierząt zagrożonych           
wyginięciem; 
● informacja o podejrzanych usługach finansowych (na przykład, "Kredyt w ciągu godziny.           
Bez zastawy i poręczycieli", "Sprzedaż/wymiana potwierdzonego kredytu podatkowego ",         
"Pomoc w systemach płatniczych " itp.); 



● oszustwo, wymuszenie, prośba o pomoc materialną lub propozycja udzielenia pomocy          
materialnej i wsparcia w jakiejkolwiek formie, w tym ogłoszenia "zostanę sponsorem", "szukam            
sponsora", "zapewnię wsparcie materialne", "szukam wsparcia materialnego ", "komercja" itp.; 
● klucze uniwersalne (do drzwi wejściowych, do różnych zamków) 
● przedmioty o symbolice nazistowskiej, komunistycznej, oprócz antykwariatu; 
● oferty, towary/przedmioty, związane z tematyką okultystyczną (zauroczenia, zaklęcia,        
wróżby, satanizm, rytuały, czary, wiedźmy, magia, uzdrowiciele, medium i tp.), a także rękopisy             
osobiste na ten temat; 
● materiały, które mogą być wykorzystywane do zniesławienia osoby lub grupy osób.           
Wezwania do strajku, protestu, propozycje wzięcia udziału w jakichkolwiek aukcjach, loteriach,           
mityngach itp.; 
● aktywatory programów, CD-KEY, numery rejestracyjne, oferty baz oprogramowania        
oryginalnego; 
● sprzęt i narzędzia kłusownicze (elektrowędki, sieci, potrzaski i podobne narzędzia), a           
także produkcja tych wyrobów; 
● usługi, związane z propozycją pomocy w systemach gier hazardowych, w których gracze             
zawierają zakłady; 
● usługi seksualne, prostytucja, jakiekolwiek usługi o charakterze intymnym, masaże:         
erotyczny, body, lingam. Także jakiekolwiek towary o przeznaczeniu intymnym (seksualnym); 
● podejrzane propozycje pracy, w tym w sieci Internet, bez podania konkretnego adresu i             
danych kontaktowych pracodawcy (praca dla wszystkich, obsługa e-mail w domu, praca bez            
inwestycji, dochód pasywny itp.); 
● oferty pracy w klubach nocnych za granicą na stanowisku web modelki; oferty usług             
swingers klubów; usługi agencji towarzyskich; tłumacze / tłumaczki do agencji ślubnych;           
składanie długopisów w domu itp.; 
● propozycje podjęcia działalności agenta (agent Prywatbanku), przedstawiciela       
handlowego lub podjęcia jakiejkolwiek innej działalności, wymagającej przyciągania innych         
członków, agentów, poddystrybutorów, propozycje zarobku na rynkach akcji, wykonywania         
funkcji spekulanta giełdowego (Forex Trading, MMCIS i tp.); 
● propozycja usług pośrednictwa pracy. Zgodnie z Ustawą Ukrainy "O zatrudnieniu          
ludności" dozwolone jest zamieszczanie wyłącznie propozycji pomocy w uzyskaniu         
odpowiedniego zatrudnienia w Ukrainie na zasadzie nieodpłatnej dla osoby ubiegającej się o            
zatrudnienie. Wszystkie agencje zatrudnienia świadczące usługi zatrudnienia za granicą muszą          
mieć odpowiednią licencję lub rozporządzenie Ministerstwa Polityki Socjalnej Ukrainy. Numer i           
seria licencji lub data i numer rozporządzenia należy obowiązkowo podać w ogłoszeniu; 
● jakiekolwiek ogłoszenia o niezobowiązującej znajomości, a także panele administracyjne         
serwisów randkowych; 
● bielizna używana (biustonosze, majtki, body, pończochy, rajstopy, gorsety) 
● bryki (zegarki-bryki, długopisy-bryki itp.); 
● propozycje doładowania konta telefonu komórkowego za pomocą przelewu, naliczenia         
bonusów; 
● propozycje zamieszczania ogłoszeń w trybie ręcznym lub za pomocą programów,          
rozsyłanie ogłoszeń do różnych stron ogłoszeniowych, a także propozycje pracy na tym            
stanowisku; 
● towary/usługi, zagrażające integralności terytorialnej i nietykalności Ukrainy; 
● sprzedaż partii politycznych, organizacji społecznych i funduszów; 



● opancerzenie indywidualne: kamizelki kuloodporne (różnych typów i klas opancerzenia),         
hełmy ochronne (różnych typów i klas ochrony), tarcze kuloodporne, sztywne elementy           
ochronne (płyty pancerne oddzielnie), pokrowce do kamizelek kuloodpornych itp.; 
● pudełka do tabletów, telefonów komórkowych, laptopów bez propozycji sprzedaży tych          
urządzeń; 
● jakiekolwiek inne towary, roboty i usługi, zabronione przez odpowiednie przepisy prawa. 
5.9 Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w SYSTEMIE "25h8" informacji         
(wiadomości, ogłoszeń, zawiadomień itp.) o następującej treści: 
● dotyczących jakichkolwiek przedmiotów i usług, nie zgodnych z zasadami         
praworządności i moralności; 
● propaganda i/lub wezwania do przemocy, nienawiści rasowej, działań sprzecznych z          
prawem, konfliktów międzyetnicznych; 
● dyskryminacja ze względu na rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć i in.; 
● niecenzuralne słowa, wyrażenia wulgarne, obraźliwe,w tym wyrażenia rasistowskie,        
obrażające uczucia religijne; 
● opis i/lub komentarze dotyczące jakichkolwiek sposobów oszustwa i/lub wymuszenia; 
● dane, naruszające prawa osobiste (niemajątkowe) lub prawa własności intelektualnej         
osób trzecich; 
● informację, sprzyjające występowaniu szachrajstw, oszustw lub nadużyć zaufania; 
● informację, doprowadzające do dokonywania operacji z przedmiotami skradzionymi lub         
podrobionymi; 
● informację, naruszające lub zagrażające własności osób trzecich, naruszające tajemnicę         
handlową lub prawo do prywatności; 
● dane osobowe osób trzecich lub informacje identyfikujące je bez ich wyraźnej na to             
zgody; 
● informację, zawierające wiadomości, naruszające prawo do prywatności, cześć, godność i          
reputację biznesową jakiejkolwiek osoby; 
● informacje, zawierające oszczerstwa lub groźby pod adresem jakiejkolwiek osoby; 
● fałszywe i nieprawdziwe informacje, informacje wprowadzające w błąd; 
● wirusy lub jakiekolwiek inne technologie, które mogą zainfekować Stronę internetową,          
wyrządzić szkody Firmie lub innym użytkownikom; 
● informacje o serwisach, uważanych za amoralne, takie jak: prostytucja lub działania           
sprzeczne z normami moralnymi lub prawnymi; 
● linki prowadzące do stron konkurencji serwisów Firmy, informacje o stronach          
konkurencji; 
● informacje będące "spamem", "listami szczęścia", "schematami piramid", niechciane lub         
fałszywe reklamy komercyjne; 
● informację z propozycją franchisingu, marketingu wielopoziomowego i sieciowego,        
usług agenta, przedstawiciela handlowego lub wykonywania jakiejkolwiek innej działalności,         
wymagającej rekrutacji (przyciągania) innych członków innych członków, podagentów,        
poddystrybutorów itp. 
 

6. Prawa i obowiązki Operatora 
6.1 Operator ma prawo do przesunięcia, ograniczenia dostępu i/lub usunięcia         
zamieszczonych przez Użytkownika informacji z przyczyn technicznych, znajdujących się pod          



kontrolą lub poza kontrolą Operatora, a także w przypadku jeśli ww. informacje zostały             
zamieszczone z naruszeniem Regulaminu lub przepisów prawa obowiązującego. 
6.2 Operator ma prawo do usunięcia ogłoszenia na żądanie właściciela praw autorskich lub            
właściwych organów rządowych. Operator także zastrzega sobie prawo do usuwania          
jakichkolwiek treści, które, jego zdaniem, naruszają podstawowe zasady współżycia         
społecznego. Decyzja o usunięciu treści jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie. 
6.3 Operator ma prawo do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek Treści, które on uzna za             
niedopuszczalne, niezgodne z prawem lub które mogą stać się przyczyną pociągnięcia Operatora            
do jakiejkolwiek odpowiedzialności. 
6.4 Operator ma nieograniczone prawo (lecz nie zobowiązanie), wyłącznie według własnego          
uznania, do: 

1) odmowy zamieszczenia (publikacji) w SYSTEMIE "25h8" jakichkolwiek Treści ich          
części, usunięcia jakichkolwiek Treści, które Operator z uzasadnionych przyczyn uważa          
za szkodliwe, naruszające jakikolwiek postanowienia Regulaminu, lub niedopuszczalne;        
lub 
2) zablokowania lub zakazu jakiemukolwiek Użytkownikowi dostępu do SYSTEMU         
"25h8" i możliwość korzystania z SYSTEMU "25h8" wyłącznie według własnego          
uznania. 

 
7. Ograniczenie odpowiedzialności 

7.1 Korzystając z Systemu "25h8", Użytkownik potwierdza że on korzysta się z SYSTEMU            
serwisów na własne ryzyko, rozumie i ponosi wszelkie ryzyka, związane z wykorzystaniem            
zamieszczonych w SYSTEMIE "25h8" informacji, a Operator, w tym jego administracja,           
pracownicy i agenci, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zawartość zamieszczonych w           
SYSTEMIE "25h8" informacji, za jakiekolwiek szkody i straty, spowodowane wykorzystaniem          
takich informacji. 
7.2 Operator nie jest organizatorem / inicjatorem / stroną transakcji między użytkownikami           
lub stronami trzecimi. 
7.3 Operator nie sprawdza i nie może sprawdzić wszystkich Treści, zamieszczanych w           
SYSTEMIE "25h8", a więc, nie może ponosić odpowiedzialności za takie Treści, wykorzystanie            
lub skutki wykorzystania takich Treści. Operator, jako administrator SYSTEMU "25h8", nie           
gwarantuje wstępnej ani późniejszej akceptacji Treści publikowanych przez Użytkowników, a          
także nie gwarantuje, że takie Treści są wiarygodne, użyteczne lub bezpieczne. 
7.4 Użytkownik powinien zachować ostrożność przy wykorzystaniu Treści, zamieszczonych        
przez innych Użytkowników,. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty,           
których Użytkownik lub osoby trzecie doznali wskutek niewłaściwego zrozumienia lub          
niezrozumienia niniejszego Regulaminu, instrukcji lub wskazówek dotyczących sposobu        
korzystania z SYSTEMU "25h8", zamieszczania Treści (contentu, informacji) i jej traktowania. 
7.5 Operator nie ponosi odpowiedzialności za niesankcjonowany dostęp lub wykorzystanie         
serwerów Operatora i/lub jakichkolwiek informacji o użytkownikach, przechowywanych na         
nich, a także za jakiekolwiek błędy, wirusy, "programy trojańskie" itp., które mogą być             
przekazane do SYSTEMU "25h8" lub za pośrednictwem SYSTEMU "25h8" przez osoby trzecie. 
7.6 Jakość, bezpieczeństwo, legalność i zgodność towaru lub usługi z ich opisem, a także             
możliwość sprzedania lub nabycia towaru / usługi przez użytkownika znajdują się poza kontrolą             
Operatora. 
7.7 Użytkownik nie może uważać, że oferta, sprzedaż lub nabycie jakiegokolwiek towaru lub            
usługi są ważne i legalne na podstawie tego, że oferta została zamieszczona/ transakcja             
sprzedaży lub nabycia towaru lub usługi została zrealizowana w ramach SYSTEMU "25h8".            



Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację transakcji Użytkownika, zawartych w          
SYSTEMIE "25h8". Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania. 
7.8 W przypadku powstania u Użytkownika roszczeń wobec innego Użytkownika w związku           
z korzystaniem przez tego drugiego Użytkownika z usług SYSTEMU "25h8", Użytkownik           
będzie zgłaszać ww. roszczenia samodzielnie, bez angażowania Operatora, a także on zwalnia            
Operatora (wraz z jego filiami, osobami stowarzyszonymi, dyrektorami, pełnomocnikami i          
pracownikami) z obowiązku zaspokajania jakichkolwiek roszczeń, wykonywania zobowiązań,        
odszkodowania strat, kosztów (wydatków), włączając w to honoraria adwokackie, znane lub           
nieznane, powstałe w wyniku lub w związku z ww. roszczeniami. 
7.9 Niepodjęcie przez Operatora natychmiastowych działań w przypadku naruszenia przez         
Użytkownika lub innych Użytkowników postanowień Regulaminu nie pozbawia Operatora         
prawa do podjęcia odpowiednich działań w obronie swoich interesów w terminie późniejszym,            
ani nie oznacza rezygnacji przez Operatora ze swoich praw w przypadku popełnienia takich             
naruszeń w przyszłości. 
7.10 Użytkownik może poinformować Operatora o fakcie naruszenia jego praw przez innego           
Użytkownika korzystając z linku __________________. W przypadku jeśli skarga Użytkownika          
jest uzasadniona, Operator według własnego uznania ogranicza dostęp do tych informacji innym            
Użytkownikom lub usuwa informacje, które naruszają prawa Użytkownika.. 
7.11 Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub przeszkody w wykonaniu          
zobowiązań w zakresie zapewnienia dostępu do SYSTEMU "25h8", spowodowane przez          
okoliczności siły wyższej, tj. niemożliwe do przewidzenia zdarzenia, których skutkom nie można            
zapobiec (takich jak decyzje władz, spory pracownicze, wypadki, awarie ogólnego SYSTEMU           
łączności itp.). 
7.12 Operator nie ponosi odpowiedzialności za usterki w funkcjonowaniu SYSTEMU "25h8",          
spowodowane przerwami technicznymi w działaniu serwera i oprogramowania. 
7.13 W żadnym wypadku Operator, jego kierownictwo, pracownicy i agenci nie ponoszą           
odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody a także za jakiekolwiek zapłacone kary            
(nawet jeśli Operator został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód) zaistniałe w            
związku z korzystaniem z SYSTEMU "25h8" i jego serwisów przez Użytkownika, włączając w             
to, ale nie ograniczając się do wypadków, w których straty/szkody zostały spowodowane            
korzystaniem lub nieprawidłowym korzystaniem z SYSTEMU "25h8" i jego serwisów. 
7.14 Jeśli naprawdę czytasz ten tekst, zasługujesz na nasz głęboki szacunek. 
7.15 Żadne z postanowień Regulaminu nie może być traktowane jako nawiązanie pomiędzy           
Użytkownikiem a Operatorem stosunku agencyjnego, stosunku pracy, założenie spółki cywilnej,          
wspólnej działalności lub nawiązanie jakichkolwiek innych stosunków, nie przewidzianych         
wyraźnie w niniejszym Regulaminie. 
 

8. Ciasteczka (Cookies) i identyfikatory mobilne 
8.1 W trakcie pracy SYSTEMU "25h8" Operator może gromadzić pewne informacje przy           
użyciu technologii, takich jak ciasteczka (cookies), piksele (pixels) i pamięci lokalnej (w            
przeglądarce). 
8.2 Za pomocą ciasteczek (cookies) web serwer może zapisać na przykład preferencje i            
ustawienia na komputerze użytkownika, jego telefonie komórkowym lub innym urządzeniu          
(urządzeniach), które automatycznie są przywracane przy następnej wizycie. Inaczej mówiąc,          
dzięki ciasteczkom (cookies) korzystanie z SYSTEMU "25h8" jest bardziej wygodnym. Na           
przykład, Użytkownik nie musi ponownie logować się do SYSTEMU podczas następnej wizyty.            
Operator stosuje tak stałych, jak i sesyjnych cookies. Cookies stałe pozostają na komputerze             



użytkownika przez dłuższy czas, a cookies sesyjne są automatycznie usuwane po zamknięciu            
okna przeglądarki. 
8.3 Operator może pozwolić stronom trzecim, takim jak dostawcy usług reklamowych i / lub             
analitycznych, na zbieranie informacji przy użyciu tego typu technologii bezpośrednio w           
SYSTEMIE "25h8". Gromadzone przez nich dane podlegają ochronie zgodnie z aktualną           
polityką poufności ww. stron trzecich. 
8.4 Większość podstawowych przeglądarek komputerowych (stacjonarnych) i mobilnych (na        
przykład, Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) zapewnia Użytkownikowi         
możliwość ograniczenia lub zablokowania zapisywania ciasteczek (Cookies) na swoim         
urządzeniu. Pamiętaj, że wyłączenie ciasteczek (Cookies), tworzonych przez domenę pierwszej          
kategorii (odwiedzane strony internetowe) i inne domeny (strony internetowe, związane ze           
stronami odwiedzanymi) może w niektórych przypadkach prowadzić do ograniczenia         
funkcjonalności tych stron internetowych. 
 


