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REGULAMIN UŻYTKOWANIA 
KONFIGURATORA 

BYSEVO 2000 

TERMS OF USE OF  
THE CONFIGURATOR 

BYSEVO 2000 

  

ROZDZIAŁ I 
WSTĘP 

CHAPTER I 
INTRODUCTION 

  

Zadaniem KONFIGURATORA BYSEVO 2000 jest 
optymalizacja procesu ofertowania produktów 
Bysewo Kolor. Regulamin użytkownika systemu 
określa zasady konfigurowania ofert. 

The task of the BYSEVO 2000 CONFIGURATOR is to 
optimize the process of offering Bysewo Kolor 
products. The system user regulations define the 
rules for configuring offers. 

  

ROZDZIAŁ II 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

CHAPTER II 
GENERAL PROVISIONS 

  

§1 §1 

  

1.Właścicielem udostępnionego Konfiguratora Bysevo 
2000  jest Bysewo Kolor Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 373, 80-007 
Gdańsk, NIP 583 000 03 39, REGON 001369032, 
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS: 0000130972 (zwany dalej „Bysewo 
Kolor”). 

1. Bysewo Kolor Sp. z o.o. [limited liability company], 
with headquarters in Gdańsk, address: St. Wojciecha 
373, 80-007 Gdańsk, NIP [taxpayer identification 
number] 583 000 03 39, REGON number: 001369032, 
registered in the Register of Entrepreneurs of the 
National Court Register by the District Court for 
Gdańsk-Północ, 7th Commercial Division under 
Registration number (KRS number): 0000130972 
(hereinafter referred to as "Bysewo Kolor"), is the 
owner of the Bysevo 2000 Configurator.  

2. Bysewo Kolor w oparciu o system komputerowy o 
nazwie Konfigurator Bysevo 2000 oraz sieć Internet 
udostępnia Kupującemu możliwość korzystania z 
elektronicznego systemu wymiany informacji na 
produkty oferowane przez Bysewo Kolor Sp. z o. o. 
(zwanego dalej: „Systemem”.) 

2. Bysewo Kolor, on the basis of a computer system 
called Bysevo 2000 Configurator and the Internet, 
provides the Buyer with the possibility of using an 
electronic information exchange system for products 
offered by Bysewo Kolor Sp. z o. o. [limited liability 
company] (hereinafter referred to as: the "System".) 
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3. Wszelkie prawa do Systemu należą do Bysewo 
Kolor, w tym autorskie prawa majątkowe do 
materiałów informacyjnych oraz marketingowych 
umieszczanych przez Bysewo Kolor w Systemie. 

3. All rights to the System belong to Bysewo Kolor, 
including copyrights to information and marketing 
materials placed in the System by Bysewo Kolor.  

4. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z 
Systemu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz 
Warunków handlowych oraz przestrzeganie ich przez 
okres współpracy z Bysewo Kolor. 

4. The acceptance of hereby Regulations and the 
Commercial Terms and compliance with them 
throughout the period of cooperation with Bysewo 
Kolor is the condition for the use of the System by 
the User.  

5. Korzystanie z Systemu oznacza jakąkolwiek 
czynność Użytkownika prowadzącą do wprowadzenia 
informacji do Systemu, zapoznania się z informacjami 
umieszczonymi w Systemie przez Bysewo Kolor lub 
innych Użytkowników. 

5. Use of the System means any activity of the User 
leading to entering information into the System, 
reading the information placed in the System by 
Bysewo Kolor or other Users. 

  

§2 §2 

  

Definicje pojęć: Definitions of the terms: 

1. Administrator systemu – osoba odpowiedzialna za 
obsługę Systemu i kontakt z korzystającymi z Systemu 
z wykorzystaniem Systemu lub poczty elektronicznej 
o adresie export@bysewo.eu. 

1. System administrator - a person responsible for 
operating the System and contacting the users of the 
System - using the System or by e-mail at the 
following address: export@bysewo.eu. 

2. Użytkownik – pracownik lub przedstawiciel 
Kupującego uprawniony do składania zamówień w 
imieniu Kupującego, z prawem wglądu w warunki 
handlowe Sprzedającego uzgodnione z Bysewo Kolor, 
przeglądu produktów w katalogu, wyceną w cenach 
detalicznych. 

2. User - an employee or representative of the Buyer 
authorized to place orders on behalf of the Buyer, 
with the right to inspect the Seller's Commercial 
terms agreed with Bysewo Kolor, review products in 
the catalog, valuation at retail prices. 

3. Dostęp do Systemu – prawo dostępu do Systemu 
zgodnie z wybranymi uprawnieniami odpowiednio 
dla Użytkownika. 

3. Access to the System - the right to access the 
System in accordance with the authorisations 
selected for the User. 

4. Oferta handlowa – zestawienie produktów i 
cenników produktowych określających aktualną 
ofertę do sprzedaży w danym kraju klientowi 
ostatecznemu, dostępna m.in. na stronie 
internetowej 

4. Commercial offer - a list of products and product 
price lists, specifying the current offer for sale in a 
given country to the final customer, available, inter 
alia, on the website. 

mailto:export@bysewo.eu
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5. System – elektroniczny system do kalkulacji 
ofertowych drogą elektroniczną przez Kupującego. 

5. System - an electronic system for calculating offers 
by electronic means by the Buyer. 

6. Kupujący - pomiot, który współpracuje z Bysewo 
Kolor w zakresie kupna sprzedaży towarów będących 
w ofercie Bysewo Kolor 

6. Buyer - an entity that cooperates with Bysewo 
Kolor in terms of the purchase and sale of goods 
offered by Bysewo Kolor. 

7. Warunki handlowe – dokument określający zasady 
współpracy pomiędzy Bysewo Kolor,  a podmiotem 
dystrybucyjnym w danym kraju w zakresie sprzedaży 
produktów z oferty. 

7. Commercial terms - a document setting out the 
rules of cooperation between Bysewo Kolor and a 
distribution entity in a given country in terms of 
selling products from the offer. 

8. Wycena – konfiguracja produktów wraz z cenami 
cennikowymi dokonana przez Kupującego w celu 
przygotowania propozycji cenowej.  

8. Valuation - configuration of products with pricelist 
prices made by the Buyer in order to prepare a price 
proposal. 

  

ROZDZIAŁ III 
DOSTĘP DO SYSTEMU – WARUNKI KORZYSTANIA 

CHAPTER III  
SYSTEM ACCESS - TERMS OF USE 

  

§3 §3 

  

1. Na podstawie Formularza zgłoszeniowego  
(załącznik nr 1) złożonego przez Kupującego, Bysewo 
Kolor przyznaje wskazanym przez Kupującego 
osobom dostęp do Systemu, nadając im tym samym 
zakres uprawnień dla roli Użytkownik. 

1. Bysewo Kolor grants access to the System to 
persons indicated by the Buyer, thus granting them 
the scope of rights for the role of User, on the basis 
of the Application Form (Appendix 1) submitted by 
the Buyer. 

2. Użytkownik traktowany jest jako osoba 
upoważniona do działania w imieniu Kupującego bez 
konieczności okazywania jakichkolwiek 
pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu. 

2. The User is understood as a person authorized to 
act on behalf of the Buyer without the need to show 
any powers of attorney in the scope of the access 
granted. 

3. Załącznik powinien być złożony w formie pisemnej 
na adres Bysewo Kolor podany w rozdziale II §1 lub 
elektronicznej na adres export@bysewo.eu 

3. The attachment should be submitted in writing to 
the address of the company given in chapter II §1 or 
electronically to the following address: 
export@bysewo.eu 

mailto:export@bysewo.eu
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4. Dostęp do Systemu zostanie nadany po 
zweryfikowaniu przez Bysewo Kolor poprawności 
danych w formularzu. 

4. Access to the System shall be granted after Bysewo 
Kolor verifies the correctness of the data in the form. 

5. Informacja o nadaniu dostępu do Systemu zostaje 
przekazana Kupującemu i wskazanemu 
Użytkownikowi drogą elektroniczną, na adresy e-mail 
wskazane w Formularzu zgłoszeniowym. 

5. Information on granting access to the System shall 
be provided to the Buyer and the indicated User by e-
mail, to the e-mail addresses indicated in the 
Application Form. 

6. Przyznając dostęp do Systemu, Bysewo Kolor 
przydziela nowemu Użytkownikowi konto i hasło. 
Użytkownik zobowiązuje się chronić hasło przed 
dostępem osób nieuprawnionych. 

6. By granting the access to the System, Bysewo Kolor 
assigns an account and password to the new User. 
The User undertakes to protect the password against 
unauthorized access. 

7.  Kupujący ponosi odpowiedzialność za 
wykorzystanie konta i hasła przyznanego wskazanym 
osobom. 

7. The buyer is responsible for the use of the account 
and password assigned to the indicated persons. 

  

§4 §4 

  

1. Dokonując rejestracji w Systemie Kupujący 
oświadcza, iż podane przez niego w Formularzu 
zgłoszeniowym dane są prawdziwe. 

1. By registering in the System, the Buyer declares 
that the data provided by them in the Application 
Form are correct. 

2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za 
działania każdego Użytkownika, dlatego na nim 
spoczywa obowiązek poinformowania drogą 
elektroniczną poprzez kontakt z Administratorem 
Systemu lub pisemnie na adres siedziby Bysewo Kolor 
o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do 
Systemu. 

2. The Buyer shall be fully liable for the actions of 
each User, therefore they are obliged to inform 
about the withdrawal or limitation of the scope of 
access to the System by electronic means, by 
contacting the System Administrator or in writing to 
the address of Bysewo Kolor. 

3. Zmiana dostępu zgłoszona przez Kującego jest 
skuteczna od następnego dnia roboczego po 
doręczeniu oświadczenia do Bysewo Kolor.  

3. The change of access reported by the Buyer shall 
take effect from the next business day after the 
statement is delivered to Bysewo Kolor. 

  

§5 §5 

  

1. Bysewo Kolor ma prawo nadać Kupującemu 21-
dniowy nieodpłatny okres testowy korzystania z 
Systemu.  

1. Bysewo Kolor has the right to grant the Buyer a 21-
day free trial period for using the System. 
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2. Po okresie testowym korzystanie z systemu jest 
odpłatne w wysokości 150,00 PLN netto (słownie: sto 
pięćdziesiąt złotych zero groszy) za 1 miesiąc, za 
każdego Użytkownika.  

2. After the trial period, the use of the system is 
payable in the amount of PLN 150.00 net (in words: 
one hundred and fifty) for 1 month for each User. 

3. W przypadku osiągnięcia kwartalnego obrotu 
towarem w wysokości 30 000,00 PLN netto (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) na jednego 
użytkownika, Bysewo Kolor ma prawo odstąpić od 
powyższej opłaty. 

3. If the quarterly turnover of the goods in the 
amount of PLN 30,000.00 net (say: thirty thousand 
PLN) per one user is reached, Bysewo Kolor has the 
right to withdraw from the aforementioned fee. 

4. Bysewo Kolor ma prawo cofnąć dostęp do Systemu 
Kupującemu, który nie dokonał obrotu we 
wskazanym kwartale na poziomie 30 000,00 zł netto 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) lub 
zalega Bysewo Kolor z płatnościami za wystawione 
faktury.  

4. Bysewo Kolor has the right to withdraw access to 
the System to a Buyer who did not reach a turnover 
at the level of PLN 30,000.00 net (say: thirty 
thousand PLN) in the indicated quarter or who is in 
arrears with payments for invoices issued by Bysewo 
Kolor. 

5. Bysewo Kolor ma prawo w każdym czasie do 
usunięcia konta w Systemie w przypadku naruszenia 
przez korzystającego z Systemu postanowień 
Regulaminu, Warunków Handlowych, lub 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Bysewo Kolor has the right to delete an account of 
the User in the System at any time in the event of a 
breach of the provisions of the Regulations, 
Commercial Terms, or generally applicable law. 

6. Bysewo Kolor zastrzega sobie prawo odmowy 
przydzielenia lub odebrania dostępu do Systemu bez 
podania przyczyn. 

6. Bysewo Kolor reserves the right to refuse to grant 
or withdraw access to the System without stating any 
reasons. 

7. Kupujący, który rezygnuje z dostępu do Systemu, 
powinien poinformować o tym Bysewo Kolor drogą 
elektroniczną poprzez kontakt z Administratorem 
Systemu lub pisemnie na adres siedziby Bysewo Kolor 
podany w rozdziale II §1. 

7. The Buyer who resigns from access to the System 
shall inform Bysewo Kolor about it through electronic 
means by contacting the System Administrator, or in 
writing to the address of the Bysewo Kolor office 
provided in Chapter II §1. 

8. Cofnięcie dostępu oraz usunięcie konta 
użytkownika z Systemu jest skuteczne od następnego 
dnia roboczego po doręczeniu do Bysewo Kolor 
oświadczenia w tym zakresie. 

8. Withdrawal of access and removal of the user's 
account from the System shall take effect from the 
next business day after delivery of the statement in 
this regard to Bysewo Kolor.  

9. Bysewo Kolor udostępnia System do korzystania 
przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z 
wyłączeniem czasu na bieżącą konserwację lub 
naprawę Systemu przez Bysewo Kolor.  

9. Bysewo Kolor makes the System available for use 
24 hours a day, 7 days a week, excluding the time for 
ongoing maintenance or repair of the System by 
Bysewo Kolor. 
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10. Bysewo Kolor nie ponosi odpowiedzialności za 
działanie sieci Internet oraz sprzętu komputerowego i 
oprogramowania niezbędnego do korzystania z 
Systemu. 

10. Bysewo Kolor does not take the responsibility for 
the operation of the Internet, computer hardware 
and software necessary to use the System. 

11. Przygotowana w Systemie oferta cenowa ma 
charakter informacyjny i nie stanowi oferty 
handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu 
Cywilnego. System jest tylko narzędziem do 
przygotowania wyceny przez Kupującego. 

11. The price offer prepared in the System is for 
information purposes and does not constitute a 
commercial offer within the meaning of Article 66 
paragraph 1 of the Civil Code. The system is only a 
tool for the preparation of a valuation by the Buyer. 

12. Użytkownik przygotowując zapotrzebowanie 
wskazuje ilość i rodzaj zamawianych produktów 
Bysewo Kolor wg zestawienia produktów i według 
cen netto dostępnych w Systemie. 

12. When preparing the demand, the user indicates 
to Bysewo Kolor the quantity and type of ordered 
products in accordance with the list of products and 
net prices available in the System. 

13. Realizacja zamówień składanych przez 
Kupującego i dostawa produktów Bysewo Kolor 
odbywa się na podstawie Warunków Handlowych. 

13. The orders placed by the Buyer and the delivery 
of Bysewo Kolor products are carried out on the basis 
of the Commercial Terms. 

14. Wszystkie ceny prezentowane w Systemie są 
cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT.  

14. All prices presented in the System are net prices, 
exclusive of VAT tax. 

15. Symulowana kwota kalkulacji może ulec zmianie z 
uwagi na:  
- różnice powstałe z zaokrągleń,  
- różnice wynikłe z uwagi na przekroczony termin 
obowiązywania kalkulacji ceny produktów, 
- brak możliwości wykonania niektórych pozycji ze 
względu na ograniczenia, których konfigurator nie 
uwzględnia, 
- różnice powstałe z zastosowania materiałów 
zamiennych, których konfigurator nie uwzględnia, a 
których zastosowanie jest niezbędne z uwagi na 
właściwości technologiczne produktu , 
- dodatkowe wyposażenie, którego nie uwzględnia 
konfigurator, a które zostało wpisane w uwagach 
przez Użytkownika. 

15. The simulated amount of the calculation may 
change due to: 
- rounding off, 
- differences resulting from the exceeded validity of 
the product price calculation, 
- the inability to perform some items due to 
limitations that the configurator does not take into 
account, 
- differences resulting from the use of replacement 
materials, which the configurator does not take into 
account, and the use of which is necessary due to the 
technological properties of the product, 
- additional equipment, which is not included in the 
configurator, and which was entered in the 
comments by the User. 

16. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oraz odbioru 
zamówionych produktów zgodnie z cennikiem oraz 
Warunkami Handlowymi Bysewo Kolor. 

6. The Buyer undertakes to pay for the  ordered 
products and collect them in accordance with the 
price list and Bysewo Kolor Commercial Terms. 

17. Termin dostawy towaru liczony jest od daty 
wpływu zaliczki oraz potwierdzenia przyjęcia 
zamówienia przez Bysewo Kolor.  

17. The date of delivery of the goods shall be counted 
from the date of receiption of the advance payment 
and confirmation of the order by Bysewo Kolor. 
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18. Bysewo Kolor nie ponosi odpowiedzialności za 
opóźnienia wynikające z zerwania łańcucha dostaw 
lub sił wyższych.  

18. Bysewo Kolor shall not be responsible for delays 
resulting from breaking the supply chain or force 
majeure. 

  

ROZDZIAŁ VI 
TAJEMNICA HANDLOWA 

CHAPTER VI 
COMMERCIAL SECRET 

  

§6 §6 

  

1. Informacje handlowe zawarte w Systemie, w tym w 
szczególności dane o cenach produktów oferowanych 
przez Bysewo Kolor w Systemie oraz o ich 
dostępności w ramach tego Systemu przeznaczone są 
dla Sprzedawcy wyłącznie dla celów związanych z 
zakupem od Bysewo Kolor oferowanych przez niego 
produktów. 

1. Commercial information placed in the System, 
including, in particular, data on the prices of products 
offered in the System by Bysewo Kolor and their 
availability within this System, are intended for the 
Seller only for the purposes related to the purchase 
of the products offered by Bysewo Kolor. 

2. Kupujący oraz żaden z Użytkowników nie może 
przekazywać osobom trzecim danych, o których 
mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu, jak również nie 
może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych 
celów niż związanych z zakupem towarów od Bysewo 
Kolor.  

2. Neither the Buyer or any of the Users may provide 
third parties with the data referred to in point 1 of 
this section, and may not use or process them for 
purposes other than those related to the purchase of 
goods from Bysewo Kolor. 

  

ROZDZIAŁ VII 
DANE OSOBOWE 

CHAPTER VII 
PERSONAL DATA 

  

§7 §7 

  

1. Kupujący który decydując się na założenie konta w 
Systemie, oświadcza iż dobrowolnie podaje dane 
osobowe Użytkowników nadając im rangi w obsłudze 
Systemu zgodnie z § 2. 

1. The Buyer who decides to set up an account in the 
System, declares that he voluntarily provides Users' 
personal data, assigning them a rank in the operation 
of the System in accordance with § 2. 
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2. Kupujący oświadcza, że poinformował 
poszczególnych Użytkowników kto jest 
administratorem danych osobowych podanych przez 
Niego danych osobowych, w celu prawidłowego 
wykonania umowy oraz obsługi Systemu. 

2. The Buyer declares that he has informed individual 
Users who is the administrator of the personal data 
provided by them, in order to correctly perform the 
contract and operate the System. 

3. W przypadku zakończenia współpracy Kupującego 
z Bysewo Kolor, zostanie cofnięty dostęp wszystkich 
wskazanych Użytkowników, a ich dane zostaną 
wykasowane.  

3. In the event of termination of cooperation 
between the Buyer and Bysewo Kolor, the access of 
all indicated Users will be revoked and their data will 
be deleted. 

4. Stosownie do przepisów z 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 
(dalej „RODO”) Administrator danych osobowych 
przetwarza dane osobowe Użytkowników Systemu 
wyłącznie na potrzeby realizacji umów oraz 
korzystania z funkcjonalności Systemu i jedynie w 
niezbędnym zakresie, chroniąc je przed dostępem 
osób nieupoważnionych, zabraniem przez osoby 
nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem 
przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem; działając na podstawie art. 6 ustęp 1 
litera b i e). 

4. Pursuant to the provisions of Regulation of the 
European Parliament and of the Council (EU) 
2016/679 of 27 April 2016 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such data, and 
repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to 
as “GDPR”), the personal data administrator 
processes the personal data of the System Users only 
for the purposes of performing contracts and using 
the System's functionality and only to the necessary 
extent, protecting them against unauthorized access, 
removal by unauthorized persons, processing in 
violation of the law, change, loss, damage or 
destruction; pursuant to article 6, paragraph 1, 
letters b and e). 

5. W związku z realizacją wyznaczonych celów, 
Administrator będzie przetwarzać następujące 
kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres 
email, telefon. 

5. In connection with the implementation of the set 
objectives, the Administrator shall process the 
following categories of personal data: name and 
surname, e-mail address, telephone number. 

6. Administratorem danych osobowych 
udostępnionych w Systemie jest Bysewo Kolor Sp. z 
o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 
373, 80-007 Gdańsk. Szczegółowe zasady 
przetwarzania danych osobowych Bysewo Kolor 
znajdują się w Polityce Ochrony Danych Osobowych 
zamieszczonej na stronie https://www.bysewo-
kolor.eu/pl/polityka-prywatnosci/ 

6. The administrator of personal data provided in the 
System is Bysewo Kolor Sp. z o.o. [limited liability 
company] with headquarters in Gdańsk, address: 
Trakt Św. Wojciecha 373, 80-007 Gdańsk. Detailed 
rules for the processing of personal data can be 
found in the Personal Data Protection Policy 
published on https://www.bysewo-
kolor.eu/pl/polityka-prywatnosci/ 

7. Każda osoba pracująca w Systemie, może się 
skontaktować z Administratorem 

7. Any person working in the System may contact the 
Administrator. 

https://www.bysewo-kolor.eu/pl/polityka-prywatnosci/
https://www.bysewo-kolor.eu/pl/polityka-prywatnosci/
https://www.bysewo-kolor.eu/pl/polityka-prywatnosci/
https://www.bysewo-kolor.eu/pl/polityka-prywatnosci/
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8. Administrator może udostępnić dane osobowe 
osób korzystających z Systemu w ramach współpracy 
z podmiotami zewnętrznymi, aby zapewnić skuteczne 
korzystanie z funkcjonalności Systemu. Działania będą 
wykonywane na zlecenie i w zakresie ściśle 
określonym przez Administratora. Podmioty 
wykonujące te działania są zobowiązane do 
przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych, które to Administrator weryfikuje. 
Administrator może przekazywać dane osobowe 
Użytkowników również organom publicznym. 

8. The Administrator may provide personal data of 
persons using the System as part of cooperation with 
external entities to ensure effective use of the 
System's functionalities. The activities will be 
performed on request and to the extent strictly 
specified by the Administrator. Entities performing 
these activities are obliged to comply with the 
provisions of protection of personal data, which is 
verified by the Administrator. The Administrator may 
transfer Users' personal data also to public 
authorities. 

9. Administrator nie będzie przekazywać danych 
osobowych do podmiotów trzecich. Dane osobowe 
Użytkowników będą przechowywane na czas 
użytkowania Systemu, a także przez okres określony 
w przepisach podatkowych oraz na czas 
rozstrzygnięcia roszczeń. 

9. The administrator shall not transfer personal data 
to third parties. Users' personal data will be stored 
for the duration of the System use, as well as for the 
period specified in tax regulations and for the time of 
settling claims. 

10. Osobom korzystającym z Systemu przysługują 
następujące prawa związane z przetwarzaniem przez: 
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym 
prawo do informacji o danych osobowych które 
posiada Administrator oraz uzyskania kopii danych 
osobowych; 
2) prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są 
nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych 
niekompletnych które są w posiadaniu 
Administratora; 
3) prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku 
spełnienia określonych warunków; 
4) prawo ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych – w przypadku spełnienia określonych 
warunków; 
5) prawo do przeniesienia danych osobowych – 
prawo przekazania danych, będących w posiadaniu 
Administratora do innej organizacji; 
6) prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z 
prawem przetwarzania danych osobowych; 

10. System Users shall have the following rights 
related to processing: 
1) the right to access personal data, including the 
right to information about personal data held by the 
Administrator and to obtain a copy of the personal 
data; 
2) the right to rectify personal data if they are 
incorrect and the right to supplement incomplete 
data held by the Administrator; 
3) the right to delete personal data - if certain 
conditions are met; 
4) the right to limit the processing of personal data - 
if certain conditions are met; 
5) the right to transfer personal data - the right to 
forward data held by the Administrator to another 
organization; 
6) the right to lodge a complaint with the personal 
data protection authority, i.e. the President of the 
Personal Data Protection Office, in case of unlawful 
processing of personal data 

ROZDZIAŁ VIII 
WARUNKI TECHNICZNE WYMAGANE DO 

KORZYSTANIA Z SYSTEMU 

CHAPTER VIII 
TECHNICAL CONDITIONS REQUIRED TO USE THE 

SYSTEM 
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1. W celu poprawnego korzystania z Systemu 
niezbędne jest: połączenie z siecią Internet, komputer 
z system operacyjnym posiadającym wsparcie 
producenta, aktualną przeglądarką internetową, z 
włączoną opcją akceptowania plików cookies, 
aktywne konto poczty elektronicznej. 

1. In order to use the System correctly, it is necessary 
to have: connection to the Internet, a computer with 
an operating system supported by the manufacturer, 
an up-to-date web browser with the option of 
accepting cookies enabled, an active e-mail account. 

2. Kupujący zobowiązany jest do nieumieszczania w 
Systemie treści o charakterze bezprawnym oraz 
społecznie nieakceptowalnym. 

2. The Buyer shall be obliged not to place illegal or 
socially unacceptable content in the System. 

  

ROZDZIAŁ IX 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

CHAPTER IX 
FINAL PROVISIONS 

  

§9 §9 

  

1. Regulamin obowiązuje od dnia 22.08.2022. 1. The Regulations are valid from August 22, 2022. 

2. Bysewo Kolor może dokonać zmiany postanowień 
Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie 
dostępna w Systemie. Zmiany Regulaminu będą 
obowiązywać od dnia ich umieszczenia. Kupujący 
zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu drogą 
mailową.  

2. Bysewo Kolor may change the provisions of the 
Regulations at any time, and such a change shall be 
available in the System. Amendments to the 
Regulations will be effective from the date of their 
inclusion. The Buyer will be notified of the 
amendments to the Regulations by e-mail. 

3. Rozpoczęcie pracy w systemie jest jednoznaczne z 
potwierdzeniem akceptacji Regulaminu. 

3. Starting work in the system is tantamount to 
confirming the acceptance of the Regulations. 

4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw 
nabytych Sprzedawcy wynikających z zamówień 
złożonych przed wprowadzeniem zmiany. 

4. The amendment to the Regulations shall not 
infringe the Seller's acquired rights resulting from 
orders placed before the amendment was 
introduced. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Systemie oraz 
w siedzibie Bysewo Kolor Sp. z o.o.. 

5. These Regulations are available in the System and 
at the headquarters of Bysewo Kolor Sp. z o.o. 
[limited liability company] 
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1. Sprzedawca może złożyć reklamację na działanie 
Systemu osobiście, pisemnie lub elektronicznie. 

1. The Seller may submit a complaint regarding the 
operation of the System in person, in writing or 
electronically. 

2. Bysewo Kolor rozpatruje reklamację w terminie 14 
dni od jej otrzymania i informuje Sprzedawcę o 
sposobie jej rozpatrzenia telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany 
przez niego adres poczty elektronicznej. 

2. Bysewo Kolor considers the complaint within 14 
days of its receipt and informs the Seller about the 
method of its consideration by phone or via e-mail to 
the e-mail address provided by them.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają 
postanowienia Warunki Handlowe oraz przepisy 
polskiego Kodeksu Cywilnego  

3. In matters not covered herein, the provisions of 
the Commercial Terms and the provisions of the 
Polish Civil Code shall apply.  

4. Spory związane z użytkowaniem systemu, strony 
będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku 
porozumienia rozpatrywać je będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Bysewo Kolor wg prawa 
polskiego. 

4. All disputes related to the use of the system shall 
be settled amicably by the parties. In the event of 
disagreement, they shall be considered according to 
Polish law, by the common court having jurisdiction 
over Bysewo Kolor registered office. 

Zatwierdził Approved 
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