
REGULAMIN 

I. Znaczenia słów użytych w Regulaminie 

§ 1 

W niniejszym Regulaminie określone zostały prawa i obowiązki użytkowników Serwisu Deweloper.eu. 

Zespół praw i obowiązków zwany dalej „Regulaminem” jest obowiązujący zarówno dla Deweloperów 

jak i dla Konsumentów, którzy dobrowolnie wyrazili chęć korzystania z serwisu deweloper.eu.  

Pod poniższymi pojęciami zawartymi w Regulaminie należy rozumieć: 

1. „Serwis” - stronę główną www.deweloper.eu, jej podstrony oraz wszystkie strony będące własnością 

MANN TARTAKI Sp. z o.o. , 

2. „Właściciel serwisu” – podmiot odpowiedzialny, właściciel Serwisu tj. MANN TARTAKI Sp. z o.o. z 

siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Konduktorska 69, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643505. kapitał zakładowy 20 000 zł, NIP 

6342877672, REGON: 36584251000000, e-mail: info@deweloper.eu , 

3. „Konto” - konto Dewelopera założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie, 

4. „Konsument” - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, 

5. „Deweloper” –  inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje w budowę nieruchomości 

budynkowych (domów mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych) z 

przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem. Deweloper zawiera Umowę z Właścicielem serwisu o 

założenie Konta w Serwisie , 

6. „Inwestycja” - zespół budynków wielorodzinnych lub domów jednorodzinnych w trakcie realizacji lub 

już ukończony, który jest przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez Dewelopera. W przypadku 

realizacji i oddania do użytkowania nieruchomości w etapach, każdy z tych etapów stanowi oddzielą 

inwestycję, 

7. „Oferta” – konkretna lokalizacja w danej Inwestycji, np. konkretne mieszkanie udostępnione przez 

Dewelopera dla Konsumentów, 

8. „Nieruchomości” – wszelkie: mieszkania, apartamenty, lofty, domy jednorodzinne, „bliźniaki”, „domy 

szeregowe”, lokale użytkowe, apartamenty wakacyjne, o których ogłoszenia zostały zamieszczone w 

Serwisie. 

 

II. Postanowienia wstępne 

§ 2 

Regulamin określa zasady świadczenia przez Właściciela serwisu na rzecz Deweloperów oraz 

Konsumentów usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu im płatnie lub bezpłatnie: 

a. założenia Konta przez Dewelopera,  

b. umieszczanie Ofert Inwestycji, edycja Oferty, edycja Inwestycji, 

c. nawiązywania kontaktu przez Konsumenta z Deweloperem w sprawie Nieruchomości lub Inwestycji, 

d. wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach przez Konsumenta, 

e. korzystania z pozostałych funkcjonalności Konta. 



 

 

§ 3 

Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w 

przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Konsumenta nie posiadającego 

konta w systemie jako Deweloper.  

§ 4 

Deweloper może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. 

§ 5 

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w 

oprogramowanie Serwisu. 

§ 6 

Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli 

naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób 

trzecich. 

III. Usługi niewymagające założenia Konta 

§ 7 

Konsument, bez zakładania Konta, ma możliwość skorzystania z następujących usług dostępnych w 

Serwisie: 

a. Wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach, pobierania danych adresowych i kontaktowych 

Dewelopera,  

b. Dodawanie za pomocą plików cookie tzw. ulubionych inwestycji. 

§ 8 

1. W celu wyszukania Nieruchomości Konsument powinien podać lokalizację interesującej go 

Nieruchomości. Konsument może ograniczać wyniki wyszukiwania, podając interesujące go 

parametry, takie jak rodzaj wyszukiwanej Nieruchomości, cena, lokalizacja, % EKO oraz inne dostępne 

w wyszukiwarce. 

2. Ogłoszenia o Nieruchomościach i informacje o Deweloperach pochodzą bezpośrednio od 

Deweloperów. Z wyłączeniem informacji o Inwestycji pod względem EKO % - tą informację wypełnia 

Właściciel serwisu na podstawie danych udzielonych przez Dewelopera. 

 

IV. Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania Serwisu 

 

§ 9 

1. Właściciel serwisu ma możliwość wprowadzenia w Serwisie dostępnej na czas określony albo 

nieokreślony oceny Inwestycji pod względem EKO %. 

2. Ocena dodana przez Właściciela serwisu jest wystawiana na podstawie zaznaczonych opcji 

ekologiczności inwestycji – eko rozwiązania. Na podstawie określonych przez Dewelopera opcji 

Właściciel serwisu określa % Eko Standard Inwestycji. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do 

określania i ustalania oraz publikowania % EKO Standard Inwestycji w Ofertach oraz Inwestycjach. 

Określenie % EKO Standard Inwestycji będzie odbywać się zdalnie poprzez panel administracyjny 



Właściciela serwisu. Panel administracyjny Właściciela serwisu jest ściśle połączony systemowo z 

panelem administracyjnym Dewelopera. Deweloper nie ma możliwości zmiany lub ingerencji w 

zakładkę % EKO Standard Inwestycji. 

 

 

§ 10 

1. Deweloper, który chce zawrzeć umowę z Właścicielem serwisu w przedmiocie założenia Konta, 

powinien kliknąć zakładkę „Logowanie”, a następnie przycisk „Nie masz konta – zarejestruj się”.  

2. Następnie należy wypełnić formularz, podając w nim adres e-mail i hasło, oraz kliknąć 

przycisk „Zarejestruj się”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. 

3. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Właściciela 

serwisu, co skutkuje przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Właściciela serwisu, o której 

mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Właścicielem 

serwisu a Deweloperem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. 

4. Z chwilą zawarcia umowy o założenie konta , Właściciel serwisu rozpoczyna wykonywanie usługi 

polegającej na założeniu i utrzymywaniu Konta Dewelopera. 

5. Właściciel serwisu zaleca, by Deweloper przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie 

w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych. 

 

6. Ze świadczenia usługi utrzymywania konta Deweloper może zrezygnować poprzez wypowiedzenie 

umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania Dewelopera o nieruchomościach na 

zasadach opisanych w § 18 Regulaminu. 

 

§ 11 

Po założeniu Konta Deweloper korzysta z następujących opcji: 

1. Dodawanie, edycję oraz usuwanie Inwestycji, 

2. Dodawanie, edycję oraz usuwanie ofert w danej Inwestycji, 

3. Odbieranie wiadomości, 

4. Obsługę faktur oraz płatności. 

§ 12 

1. Konsument ma możliwość zgłoszenia chęci kontaktu z Deweloperem w przedmiocie ogłoszenia o 

danej Nieruchomości lub Inwestycji. W tym celu powinien wypełnić formularz „Zamów kontakt z 

deweloperem” znajdujący się przy ogłoszeniu, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”. Z chwilą 

kliknięcia przycisku do Dewelopera zostanie wysłane zgłoszenie o zainteresowaniu Konsumenta daną 

Nieruchomością. Deweloper może skontaktować się z Konsumentem za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonu. 

§ 13 

Konsument ma możliwość oznaczania Nieruchomości, którymi jest szczególnie zainteresowany, jako 

Ulubionych. W tym celu powinien kliknąć przycisk „Ulubione”, znajdujący się w prawym górnym roku 

portalu. Lista „Ulubionych” Konsumenta znajduje się w jego aktualnej sesji. 

 

 

 



V. Czas trwania umowy 

§ 14 

1. Umowa o założenie Konta w Serwisie i świadczenie usług dla Dewelopera jest zawarta na czas 

nieokreślony. 

2. Deweloper oraz Właściciel serwisu może w każdym czasie wypowiedzieć powyższą umowę ze 

skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Właściciela serwisu podany 

poniżej  

e-mail: info@deweloper.eu lub w innej formie. 

 

VI. Reklamacje 

§ 15 

1. Wszelkie reklamacje należy składać do Właściciela serwisu za pośrednictwem formularza 

kontaktowego umieszczonego na stronie: www.deweloper.eu  , pocztą elektroniczną na adres e-

mail info@deweloper.eu , pocztą bezpośrednio na adres Właściciela serwisu podany w Regulaminie § 

1 pkt 2).  

2. W reklamacji należy podać dane Dewelopera lub Konsumenta niezbędne do przesłania informacji o 

wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej 

przez Właściciela serwisu. 

3. Właściciel serwisu rozpatrzy reklamację i poinformuje Konsumenta lub Dewelopera o wyniku jej 

rozpatrzenia terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 

VII. Dane osobowe 

§ 16 

1. Deweloper w celu skorzystania z usług: założenia i utrzymywania Konta musi wypełnić odpowiedni 

formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z 

Właścicielem serwisu Deweloper może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Właścicielowi 

serwisu udzielenie odpowiedzi. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z powyższych usług 

oferowanych w Serwisie. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe. 

3. Wszelkie dane osobowe, które Deweloper wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w 

korespondencji z Właścicielem serwisu, są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami o ochronie 

danych osobowych, a przede wszystkim rozporządzeniem 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, zwanym dalej „RODO”. 

§ 17 

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel serwisu. 

2. Właściciel serwisu może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Dewelopera innemu 

podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

3. Właściciel serwisu informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające 

hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie 

odrębnych przepisów organy państwowe, Partnerzy, podmioty kontaktujące się z Konsumentami w 



imieniu Właściciela serwisu w celu poinformowania o stanie realizacji danej usług, dostawcy narzędzi 

do analityki ruchu w Serwisie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz smsów. 

§ 18 

1. Deweloper ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub 

poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Właściciela serwisu. 

2. Deweloper będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych 

osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas 

Deweloper będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. Deweloper będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 

w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

§ 19 

1. Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe Deweloperów i wykorzystuje je w zakresie i w celu 

niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz w celu marketingowym 

polegającym na promocji Właściciela serwisu oraz jego usług. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu. 

3. Właściciel serwisu na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma 

prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji 

marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili 

odwołana przez Dewelopera. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

4. Właściciel serwisu może kontaktować się telefonicznie z Deweloperem celem potwierdzenia 

weryfikacji, a także potwierdzenia poprawności przekazanych danych niezbędnych do realizacji usługi 

świadczonej przez Serwis. 

§ 20 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Dewelopera 

przez Właściciela serwisu , a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie 

prawidłowości wykonania obowiązków Właściciela serwisu na rzecz Dewelopera. Okres ten 

odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie 

prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez 

Właściciela serwisu lub wyrażenia przez Dewelopera sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania 

danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji 

marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

§ 21 

Właściciel serwisu stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki 

techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych 

osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

§ 22 

1. Właściciel serwisu będzie także rejestrował adres IP Dewelopera i Konsumenta, pod którym będzie 

on korzystać z Serwisu. 

2. Właściciel  serwisu na podstawie adresu IP konsumenta i powiązanej z nim lokalizacji będzie 

optymalizował treść Serwisu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika. 



 

VIII. Pliki cookies 

§ 23 

1. Właściciel serwisu wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, 

przechowywane na urządzeniu końcowym Konsumenta i Deweloperów (np. komputerze, 

tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny 

Właściciela serwisu lub innych podmiotów. dostosowania zawartości stron WWW do 

preferencji Konsumenta oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych. 

W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie konsumenta serwisu internetowego 

i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 

potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Konsumenci serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 

zawartości, utrzymania sesji Konsumenta i Dewelopera  serwisu internetowego (po 

zalogowaniu), dzięki której Konsument lub Deweloper nie musi na każdej podstronie serwisu 

wpisywać loginu i hasła. 

2. Właściciel serwisu wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z 

Serwisu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Właściciel serwisu podmiotów. 

3. Właściciel serwisu przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Konsumenta i 

Dewelopera, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: 

statystycznych, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Konsumenta i 

Dewelopera, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w 

szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu. 

 

1. Właściciel serwisu wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Serwisu, jak i 

zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Właściciel serwisu podmiotów. 

2. Właściciel serwisu przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Konsumenta i Dewelopera, a 

następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania 

treści Serwisu do preferencji danego Konsumenta i Dewelopera, marketingowych oraz zapewnienia 

prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu. 

 

§ 24 

1. Właściciel serwisu informuje Konsumentów i Deweloperów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji 

przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu 

końcowym Konsumenta i Dewelopera. 

2. Właściciel serwisu wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Konsumentów i Deweloperów usunięte 

po ich zapisaniu przez Właściciela serwisu, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, 

programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach 

systemu operacyjnego, z którego korzysta Konsument lub Deweloper. 

3. Oprogramowanie stosowane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików 

“cookies” na urządzeniu końcowym. Konsument lub Deweloper może dokonać właściwej konfiguracji 

przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików “cookies” lub uzyskać każdorazową 

informację o przesłaniu pliku na urządzenie Konsumenta lub Dewelopera. Właściwe informacje o 

obsłudze plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. 

 



§ 25 

Właściciel serwisu informuje także Konsumentów i Deweloperów, że zmiana konfiguracji przeglądarki 

internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu 

końcowym Konsumenta lub Dewelopera może spowodować ograniczenia funkcjonalności 

świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie 

świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie 

sesji po zalogowaniu. 

 

 

 

IX. Postanowienia końcowe 

§ 26 

Regulamin znajduje się na stronie https://www.deweloper.eu/material,regulamin,280.html oraz w 

siedzibie Właściciela serwisu wskazanej w § 1 pkt 2 Regulaminu. 

 


