
ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Wprowadzenie
1.1. Poprzez  używanie  i  dostęp  do  tej  strony  internetowej  oraz  adresów URL pochodzących  z

www.carisma.pl (zwane dalej "stronami internetowymi"), zawierają Państwo wiążącą umowę z
CARISMA IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA DESIGN  S.L.  Państwa  umowa  z  nami
obejmuje  akceptację  niniejszych  "Zasad  i  warunków  użytkowania"  i  naszej  "Polityki
prywatności".  Jeżeli  nie  zgadzają  się  Państwo  z
którymkolwiek warunkiem, prosimy o opuszczenie naszych stron internetowych.

1.2. Strony internetowe są własnością CARISMA IMMOBILIEN S.L., z siedzibą przy AV. DE LA
MARINA URB.  LA FUSTERA 23A 03720  BENISSA (ALICANTE)  z  numerem CIF:  B-
54687553  i  adresem  mailowym:
CALPE@CARISMA.EU.  CARISMA  IMMOBILIEN  S.L.  jest  spółką  zarejestrowaną  w
Rejestrze Spółek Alicante numer 1, tom 3664, strona 151, wpis A-133502.
CARISMA  DESIGN  S.L.,  z  siedzibą  przy  C/  ALHAMBRA,  2.  03189,  ORIHUELA,
ALICANTE z numerem CIF: B-54771019 i adresem mailowym:
OFFICE@CARISMA.EU. CARISMA DESIGN S.L. jest  spółką zarejestrowaną w Rejestrze
Spółek Alicante, numer 1, tom: 3751, strona: 196,  wpis: A-138977.

1.3. CARISMA IMMOBILIEN  S.L oraz  CARISMA DESIGN  S.L.  wskazują,  że  obowiązkiem
użytkownika jest zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania ze stron internetowych,
uznając je za obowiązujące i w związku z tym mające zastosowanie, zalecając użytkownikom
wydrukowanie  lub  zapisanie  kopii  niniejszych  "Zasad  i  warunków  użytkowania",  w  celu
zapoznania się z nimi w późniejszym terminie, chociaż będą one dostępne, w każdej chwili, na
stronie  internetowej  (www.carisma.pl).  Wszystkie  warunki  mogą  być  przechowywane  i
odtwarzane  przez  użytkowników/klientów  za  pośrednictwem dowolnego  konwencjonalnego
edytora tekstu dostępnego na rynku.

1.4. W celu korzystania i poruszania się po stronach internetowych CARISMA IMMOBILIEN S.L.,
oraz CARISMA DESIGN S.L. Użytkownik musi (a) mieć ukończone 18 lat lub 14 lat za zgodą
rodziców  bądź  opiekunów  na
poniższe warunki, (b)  posiadać  zdolność do zawarcia z nami wiążącej umowy, której żadne
obowiązujące  prawo  nie  zabrania oraz  (c)  być  rezydentem  na  terenie  Unii  Europejskiej.
Użytkownik  gwarantuje  również,  że  wszystkie  informacje,  które  przekazuje  CARISMA
IMMOBILIEN S.L.  oraz  CARISMA DESIGN S.L.  są  prawdziwe,  dokładne  i  kompletne  i
akceptuje, że będzie tak przez cały czas.

2. Obiekt
2.1. Przedmiotem niniejszych warunków użytkowania jest nawigacja, dostęp i korzystanie z portalu
oraz jego informacji (Browsing, tzn. przeglądanie przestrzeni w celu rozpoznania znajdujących się
w  niej  obiektów),  takie  postępowanie  oznacza  automatyczną  akceptację  prawną,  bez  żadnych
zmian, warunków i ostrzeżeń zawartych w niniejszym tekście. Opisane zachowanie nadaje status
użytkownikowi bez konieczności składania przez niego konwencjonalnego podpisu, w odniesieniu
do warunków określonych w niniejszym dokumencie, bez uszczerbku dla stosowania odpowiednich
przepisów.

Obowiązkiem  CARISMA IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA DESIGN  S.L.  jest  ostrzeżenie
Użytkownika, że jeżeli nie wyrazi zgody na warunki zawarte w niniejszym dokumencie, powinien
on  powstrzymać  się  od  wchodzenia  na  stroną  internetową,  w  związku  z  czym  CARISMA



IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA DESIGN S.L.  proszą  o   natychmiastowe  opuszczenie  tej
strony, jeżeli zgadza się na powyższe ostrzeżenie.

2.2  Użytkownik oświadcza, że jest osobą fizyczną lub prawną, a CARISMA IMMOBILIEN S.L.
oraz  CARISMA  DESIGN  S.L.  oświadczają,  a  Użytkownik  przyznaje,  że  CARISMA
IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA DESIGN  S.L.  zapewniają  dużą  różnorodność  informacji,
usług  i  danych,  użytkownik  przejmuje  odpowiedzialność  za  prawidłowe  wykorzystanie  stron
internetowych.  Odpowiedzialność  ta  będzie  obejmować zastosowanie  i  użytkowanie  strony,  jak
również  korzystanie  z  oferowanych  przez  CARISMA  IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA
DESIGN S.L. informacji, usług i danych.

3. Wskazówki dla użytkownika
Ustanowiliśmy szereg podstawowych zasad, których użytkownik powinien przestrzegać, aby mieć
dostęp do naszych stron internetowych, jak również podczas korzystania z naszych usług. Proszę
stosować się do poniższych zasad:
3.1. Wytyczne dotyczące dostępu do stron internetowych

3.1.1.  Aby uzyskać dostęp do stron internetowych, Użytkownik musi mieć dostęp i połączenie z
siecią internetową, uiszczać opłaty za dostęp, posiadać sprzęt/urządzenia oraz system elektroniczny
do wykonania przyłączenia z siecią, w tym odpowiedniego do tego celu terminalu
(komputer, telefon, tablet itp.) oraz modem lub inne podobne urządzenie dostępowe.

3.1.2. Użytkownik jest świadomy, że prawidłowy dostęp i korzystanie z określonych treści i usług
strony internetowej, mogą obejmować pobieranie na Państwa urządzenia komputerowe niektórych
programów lub innych elementów logicznych. Użytkownik jest jedynym odpowiedzialnym za
instalację wyżej wymienionych elementów, odrzucając jakąkolwiek odpowiedzialność CARISMA
IMMOBILIEN S.L, oraz CARISMA DESIGN S.L., która może z tego wynikać.

3.2. Wytyczne dotyczące korzystania ze stron internetowych przez użytkownika
3.2.1.  Użytkownik  zobowiązuje  się  do  korzystania  ze  stron  internetowych,  ich  warunków,
oferowanych usług,  treści  zgodnych z prawem, moralnością,  dobrymi obyczajami i  porządkiem
publicznym,  nie  wykorzystując  ich  w  sposób  sprzeczny  z  treściami  zawartymi  w  niniejszym
tekście, w sposób szkodliwy dla CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L. lub
osób trzecich, lub w jakikolwiek sposób mogący uszkodzić, dezaktywować lub zniszczyć strony
internetowe  lub  ich  usługi,  lub  uniemożliwiający  normalne  korzystanie  ze  stron  internetowych
przez innych użytkowników.

3.2.2.  Użytkownik  powstrzyma  się  od  wykonywania  czynności,  które  mogłyby  uszkodzić,
przerywać lub generować błędy w systemach CARISMA IMMOBILIEN S.L.,  oraz CARISMA
DESIGN  S.L.  jak  również  od wprowadzania  programów,  wirusów,  makro,  apletów,  kontrolek
ActiveX  lub  jakichkolwiek  innych  urządzeń  logicznych  lub  sekwencji  znaków,  które
spowodowałyby lub byłyby podatne na jakikolwiek rodzaj zmian w systemach komputerowych.

3.2.3. CARISMA IMMOBILIEN S.L oraz CARISMA DESIGN S.L. zastrzegają sobie prawo do
odmowy lub wycofania dostępu do stron internetowych i/lub usług, w dowolnym momencie i bez
uprzedniego  powiadomienia  tych  UŻYTKOWNIKÓW,  którzy  nie  przestrzegają  warunków
użytkowania. 

3.3. Ograniczenie odpowiedzialności CARISMA IMMOBILIEN S.L oraz CARISMA DESIGN
S.L.  za  korzystanie  ze  stron  internetowych  
3.3.1. Strony internetowe mogą zawierać treści reklamowe lub być sponsorowane. Reklamodawcy i
sponsorzy są wyłącznie odpowiedzialni za zapewnienie, że materiały nadesłane do zamieszczenia



na stronach internetowych są zgodne z przepisami prawa, które mogą mieć zastosowanie w każdym
przypadku.  CARISMA  IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA  DESIGN  S.L. nie  ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, niedokładności lub nieprawidłowości,  które mogą być
zawarte  w  treści  reklam  lub  sponsoringu.  
3.3.2. CARISMA IMMOBILIEN S.L oraz CARISMA DESIGN S.L. dokładają wszelkich starań,
aby informacje zawarte na stronach internetowych były zgodne z prawdą i nie zawierały błędów
typograficznych. W przypadku, gdyby w jakimkolwiek momencie wystąpił jakikolwiek błąd tego
typu, pozostających poza kontrolą CARISMA IMMOBILIEN S.L., oraz CARISMA DESIGN S.L.
błąd ten zostanie jak najszybciej skorygowany, a Użytkownikowi zostaną dostarczone informacje i
opcje określone w obowiązujących przepisach.

3.3.3. CARISMA  IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA  DESIGN  S.L. nie  ponoszą
odpowiedzialności wobec Użytkownika w następującym zakresie:
Wydajność połączenia, jak również szybkość dostępu do stron internetowych przez Użytkownika.
Zakłócenia, pominięcia, przerwy, wirusy komputerowe, awarie lub rozłączenia w pracy systemu
elektronicznego  z  przyczyn  niezależnych  od  CARISMA IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA
DESIGN S.L.
Informacje  wprowadzone  przez  użytkowników  i  osoby  trzecie,  niepowiązane  z  CARISMA
IMMOBILIEN S.L.  oraz CARISMA DESIGN S.L.  i  z którymi nie  zawarto żadnej umowy lub
współpracy kontraktowej.

4. Polityka zrzeczenia się odpowiedzialności
4.1. CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L. nie ponoszą odpowiedzialności
za  treść  stron  internetowych,  do  których  Użytkownik  może  uzyskać  dostęp  za  pośrednictwem
linków  utworzonych  w  ramach  platformy  i  oświadcza,  że  w  żadnym  wypadku  nie  będzie
przystępować  do  badania  ani  sprawowania  jakiejkolwiek  kontroli  nad  treścią  innych  stron
internetowych.  Nie  gwarantuje  również  technicznej  dostępności,  dokładności,  prawdziwości,
ważności ani legalności stron internetowych znajdujących się poza jego własnością,  do których
dostęp można uzyskać za pośrednictwem tych linków.

4.2. CARISMA IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA DESIGN  S.L.   oświadczają,  że  podjęły
wszelkie  niezbędne  środki  w  celu uniknięcia  wszelkich  szkód,  które  mogłyby  wyniknąć  dla
Użytkowników w związku z korzystaniem z jej stron internetowych. W związku z tym CARISMA
IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA  DESIGN  S.L.  w  żadnym  wypadku  nie  ponoszą
odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie Użytkownik mógłby ponieść w wyniku korzystania
z Internetu.

5. Ważność niniejszego tekstu.
5.1.  CARISMA IMMOBILIEN S.L.  oraz CARISMA DESIGN S.L.  zastrzegają sobie prawo do
wprowadzania  wszelkich  zmian,  które  uznają  za  stosowne,  bez  uprzedniego powiadomienia,  w
treści strony internetowej. Zarówno w odniesieniu do treści stron, jak i w warunkach korzystania z
nich. Takie modyfikacje mogą być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej w sposób
prawnie dopuszczalny i będą wiążące tak długo, jak długo będą publikowane i dostępne wyłącznie
na stronach internetowych i dopóki nie zostaną zmienione przez kolejne.

5.2.  CARISMA IMMOBILIEN S.L.  oraz CARISMA DESIGN S.L.  zastrzegają sobie prawo do
aktualizacji sposobu użytkowania, zasad i warunków obowiązujących na stronach internetowych.
Warunki  obowiązujące  w  momencie  dostępu  do  strony  internetowej,  jak  również  te,  które
obowiązywały  w  momencie  ewentualnego  zgłoszenia  zapotrzebowania  na  usługi,  o  ile  takie
istnieje, mają zawsze zastosowanie na korzyść Użytkownika.  

6. Własność intelektualna i przemysłowa.



6.1.  Wszystkie teksty, obrazy, treści, logo, zarejestrowane lub niezarejestrowane  znaki  towarowe,
jak  również  środki  i  rodzaje  prezentacji  oraz  montażu  stron  internetowych  są  oryginalną  lub
pochodną własnością CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L. W związku z
tym są  to  materiały  lub  treści  chronione  jako  własność  intelektualna  i/lub  przemysłowa  przez
hiszpański system prawny zgodnie z królewskim dekretem 1/1996 z dnia 12 kwietnia, na mocy,
którego zatwierdza się zmieniony tekst ustawy o własności intelektualnej, oraz zgodnie z ustawą
17/2001  z  dnia  7  grudnia  o  znakach  towarowych,  która  ma  również  zastosowanie,  obejmują
zarówno  przepisy  hiszpańskie  jak  i  międzynarodowe związane  z  tą  kwestią  i  podpisane  przez
Hiszpanię.
6.2. Wszelkie prawa do treści są zastrzeżone, z wyraźnym zakazem powielania, rozpowszechniania,
publicznego komunikowania, przekształcania i/lub wszelkich sposobów wykorzystania całości lub
części  treści  stron  internetowych  bez  wyraźnej  zgody  CARISMA  IMMOBILIEN  S.L.  oraz
CARISMA DESIGN S.L. 

7. Obowiązujące prawo i jurysdykcja.
7.1.  CARISMA IMMOBILIEN  S.L. oraz  CARISMA DESIGN  S.L.  zastrzegają sobie  również
prawo  do  wszczęcia  działań  cywilnych  lub  karnych,  które  uzna  za  stosowne  w  związku  z
niewłaściwym  korzystaniem  z  jej stron  internetowych  i  treści  lub  naruszeniem  niniejszych
warunków.

7.2. Obie strony zgadzają się, z własnej woli i ustanawiają, że relacja pomiędzy użytkownikiem a
CARISMA  IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA  DESIGN  S.L. będzie  regulowana  przez
obowiązujące przepisy hiszpańskie i do rozstrzygania wszelkich kontrowersji, które mogą powstać
między użytkownikiem a CARISMA IMMOBILIEN S.L.,  oraz  CARISMA DESIGN S.L.  będą
kompetentne sądy lub trybunały miasta ALICANTE.
 
ALICANTE, 12 września 2019 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Wprowadzenie
Niniejsza  polityka  prywatności  została  opracowana  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  (UE)
2016/679  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  zakresie
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych. CARISMA IMMOBILIEN S.L
oraz  CARISMA DESIGN S.L.  udzielają  Użytkownikowi stron internetowych www.carisma.pl  i



pochodnych  (poniżej  zwanymi  stronami  internetowymi)  informacji  o  ochronie  danych  w
zrozumiałym formacie pytań i odpowiedzi:

 Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych?
Tożsamość: CARISMA IMMOBILIEN S.L
Adres: AV. DE LA MARINA, URB. LA FUSTERA 23A, 03720 BENISSA
Telefon: 965854668
E-mail: CALPE@CARISMA.EU

Tożsamość: CARISMA DESIGN S.L.
Adres: C/ ALHAMBRA, 2. 03189, ORIHUELA (ALICANTE)
Telefon: 673880944
E-mail: OFFICE@CARISMA.EU

Europejski  Przedstawiciel  danych osobowych:  GRUPO ARRECIFE CONSULTORES 2007 S.L
Kontakt  z  Europejskim  Przedstawicielem  danych  osobowych:
963127867/consultoria@grupoarrecife.com  
 

 W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L. wykorzystują przekazywane przez
Państwa informacje w następujących celach:
1)  Zarządzanie Państwa subskrypcji  do naszego Newslettera  w celu wysyłania Państwu reklam
handlowych dotyczących ofert, promocji naszych produktów i usług oraz wiadomości, które mogą
być dla Państwa interesujące.
2)  Odpowiadanie  na  zapytania  złożone  przez  użytkownika  za  pomocą  jakiejkolwiek  z  metod
kontaktu udostępnionych na stronie internetowej www.carisma.pl.
3)  Zarejestrowanie konta użytkownika na naszej stronie internetowej www.carisma.pl.  Konto to
pozwala na bezpośrednie zapisanie interesujących Cię nieruchomości i stworzenie historii z Twoimi
preferencjami.
Nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, takie jak profilowanie w celu oferowania
usług lub produktów. W przypadku, gdy tak się stanie,  poinformujemy Państwa o zastosowanej
logice oraz o znaczeniu i oczekiwanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa.   
 

 Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
W  celu  udzielenia  odpowiedzi  na  Państwa  zapytanie,  będziemy  przechowywać  podane  dane
osobowe przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, maksymalnie przez rok od momentu ich
zebrania.
Będziemy wysyłać Państwu reklamy poprzez nasz Newsletter, aż do momentu, gdy Państwo się
sprzeciwią.
Dane używane do zarządzania kontem użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo nie
zażądają Państwo usunięcia konta.

 Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?
Podstawą  prawną  przetwarzania  Państwa  danych  jest  zgoda  wyrażona  przez  Państwa  poprzez
akceptację różnych klauzul informacyjnych zawartych w naszych formularzach kontaktowych.

 Komu zostaną przekazane Państwa dane?
Nie planuje się przekazywania Państwa danych osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo.
Istnieją  firmy,  którym  CARISMA  IMMOBILIEN  S.L.  oraz CARISMA  DESIGN  S.L. nie
udostępniają danych, ale które świadczą nam różne usługi, co oznacza, że usługi te polegają na
udostępnianiu danych osobowych przez te firmy lub na terminowym dostępie do tych samych firm.
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Firmy,  które  działają  jako  przetwarzające  dane  i  z  którymi  podpisaliśmy  umowę  w  celu
zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych to
*Usługi informatyczne: Różne firmy świadczą nam usługi w zakresie utrzymania naszych stron
internetowych, usług hostingowych i poczty elektronicznej, wykonywania kopii zapasowych, itp.
 

 Jakie są Państwa prawa, gdy przekazują nam swoje dane?

 Osoba  zainteresowana  ma  prawo  do  uzyskania  potwierdzenia,  czy  CARISMA
IMMOBILIEN  S.L.  oraz CARISMA  DESIGN  S.L.  przetwarzają  dotyczące  jej  dane
osobowe.

 Osoba zainteresowana ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo
do żądania modyfikacji nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania
ich  usunięcia,  gdy,  między innymi,  dane  te  nie  są  już  potrzebne do celów,  dla  których
zostały zebrane.

 Osoba  zainteresowana  może  wnioskować  o  ograniczenie  przetwarzania  jego  danych,  w
takim przypadku zatrzymamy je jedynie w celu realizacji lub obrony  roszczeń.  

 Tak samo, w pewnych okolicznościach i z powodów związanych z tą szczególną sytuacją,
osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych, jak również
wycofać swoją zgodę na przetwarzanie ich danych. CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz
CARISMA DESIGN S.L. zaprzestaną przetwarzania danych, za wyjątkiem uzasadnionych
powodów nadrzędnych lub realizacji/obrony ewentualnych roszczeń.

 Osoba  zainteresowana  ma  prawo  do  otrzymania  dotyczących  jej  danych  osobowych,
przekazanych przez nią w postaci strukturyzowanej, powszechnie stosowanej i nadającej się
do odczytu maszynowego oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych, bez
sprzeciwu administratora, któremu dane zostały przekazane.

W celu skorzystania z tych praw mogą Państwo wysłać pismo z prośbą na ponizsze adresy: 
CARISMA INMOBILIEN S.L. AV. DE LA MARINA,URB. LA FUSTERA 23A, 03720 BENISSA
(ALICANTE), lub na adres e-mail: CALPE@CARISMA.EU.

CARISMA DESIGN S.L. C/ ALHAMBRA, 2. 03189, ORIHUELA (ALICANTE)
lub na adres e-mail: OFFICE@CARISMA.EU

a  my  skontaktujemy  się  z  Państwem  w  celu  wskazania  kroków,  jakie  należy  podjąć  w  celu
skorzystania z Państwa praw w zakresie ochrony danych. Informujemy również, że mogą Państwo
złożyć skargę do hiszpańskiej agencji ochrony danych osobowych, zwłaszcza, jeśli nie są Państwo
zadowoleni z egzekwowania Pańskich praw.
 
Dane kontaktowe Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych:
Adres: C/ JORGE JUAN, 6, 28001 (MADRID)
Numer telefonu kontaktowego: 901 100 099 - 912 663 517
Strona internetowa: www.agpd.es

1.2.  Dostęp do stron internetowych, jak również do całości lub części ich treści i usług, oznacza
akceptację  niniejszej  polityki  prywatności,  bez  zastrzeżeń,  stosowanej  wcześniej  również  w
odniesieniu  do  ewentualnego  kontraktowania  usług,  które  CARISMA IMMOBILIEN S.L.  oraz
CARISMA DESIGN S.L. udostępniają swoim klientom. Niniejsza polityka prywatności wymaga
obowiązkowej  akceptacji  i  przestrzegania,  przed  uzyskaniem  dostępu  i  ewentualnym
zakontraktowania usług na stronach internetowych.

1.3. Przyjmują Państwo do wiadomości, że nawigacja po stronie internetowej jest aktem wolnej
woli  w  zakresie  gromadzenia  i  przetwarzania  danych  w  CARISMA IMMOBILIEN  S.L.  oraz

mailto:CALPE@CARISMA.EU


CARISMA DESIGN S.L. CARISMA IMMOBILIEN S.L.  oraz CARISMA DESIGN S.L.  będą
mogły  swobodnie  wprowadzać  zmiany  w polityce  prywatności  stron  internetowych,  zmiany  te
zostaną wskazane w niniejszej polityce prywatności, jak również w każdym innym miejscu, które
uznamy  za  stosowne,  tak  aby  byli  Państwo  świadomi  gromadzonych  informacji,  sposobu  ich
traktowania oraz okoliczności, w jakich je przekazujemy, o ile takie istnieją.

1.4. Strony internetowe należące do CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L
nie mogą być wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne prawnie lub nieletnie, chyba że za
uprzednim  upoważnieniem  rodziców  lub  opiekunów  bądź  przedstawicieli  prawnych,
upoważniających do rejestracji i przekazywania danych osobowych.
 

2. Przeglądanie stron internetowych. Ciasteczka rezerwowe
2.1. Zgodnie z art. 22.2 obowiązującej ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą  elektroniczną  i  handlu  elektronicznego  (LSSI-CE),  CARISMA IMMOBILIEN  S.L oraz
CARISMA DESIGN S.L wypełniają swoje obowiązki w zakresie informacji o używanych przez
siebie cookies i ich celach.
2.2 Pliki cookie pozwalają stronie internetowej m.in. na przechowywanie i odzyskiwanie informacji
o zwyczajach przeglądania stron internetowych użytkownika lub jego komputera, a w zależności od
informacji,  które  zawiera  i  sposobu  korzystania  z  komputera,  mogą  być  wykorzystane  do
rozpoznania  użytkownika.  Pliki  cookie  są  niezbędne do funkcjonowania  Internetu,  zapewniając
niezliczone  korzyści  w  świadczeniu  usług  interaktywnych,  ułatwiając  nawigację  i  użyteczność
naszej strony internetowej.
  
2.3. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie własne i osób trzecich do
celów  opisanych  poniżej,  kojarzące  się  z  anonimowym  użytkownikiem  i  jego  urządzeniem,
dostarczającym IP użytkownika.
Pliki  cookies  techniczne:  Umożliwiają  użytkownikowi  nawigację  po  stronie  internetowej,
platformie lub aplikacji i korzystanie z różnych opcji lub usług, które na nich istnieją, takich jak na
przykład kontrola ruchu i transmisji danych, logowanie, dostęp do części o ograniczonym dostępie,
zapamiętywanie  elementów  składających  się  na  zamówienie,  przeprowadzenie  procesu  kupna
zamówienia,  prośba  o  zarejestrowanie  użytkownika  bądź  prośba  o  udział  w  wydarzeniu,
korzystanie  z  elementów  bezpieczeństwa  podczas  nawigacji,  przechowywanie  treści  w  celu
rozpowszechniania  filmów  lub  dźwięku  lub  udostępnianie  treści  za  pośrednictwem  portali
społecznościowych.
Pliki  cookies  personalizacyjne:  To  te,  które  pozwalają  użytkownikowi  na  dostęp  do  serwisu  z
pewnymi ogólnymi cechami,  zdefiniowanymi wcześniej  według szeregu kryteriów w terminalu
użytkownika,  takich jak język, rodzaj  przeglądarki,  przez którą użytkownik uzyskuje dostęp do
serwisu, konfiguracja regionalna, z której użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu itp.
Ciasteczka analityczne: To te, które przetworzone przez nas lub przez osoby trzecie, pozwalają nam
na  określenie  liczby  użytkowników,  a  tym  samym  na  przeprowadzenie  pomiarów  i  analizy
statystycznej korzystania z serwisu przez jego użytkowników.
Pliki cookies reklamowe: To pliki cookie, które niezależnie od tego, czy są przetwarzane przez tę
stronę  internetową,  czy  przez  osoby trzecie,  pozwalają  nam na  zarządzanie  ofertą  powierzchni
reklamowych na stronie internetowej w najbardziej efektywny sposób, dostosowując treść reklamy
do treści żądanej usługi lub do korzystania z naszej strony. W tym celu możemy przeanalizować
Twoje  nawyki  związane  z  przeglądaniem  Internetu  i  pokazać  Ci  reklamy  związane  z  Twoim
profilem przeglądania.

DOMENA NAZWA PRZEZNACZENIE WAŻNOŚĆ TYP (WŁASNY LUB
OSOBY TRZECIEJ)



www.carisma.pl _ga ANALYTYKA:  Służy  do
rozróżniania  użytkowników.
Cel  analityczny.  Generowane
przez  Google  Analytics.  Aby
uzyskać więcej informacji  na
temat  plików  cookie
używanych  przez  Google
Analytics, proszę wejść na ten
adres:
https://developers.google.com
/analytics/devguides/collectio
n/analyticsjs/cookie-usage?
hl=pl&csw

2 lata Osoby trzecie 
(GOOGLE)

www.carisma.pl _gid ANALITYKA:  Jest  to
analityczny  plik  cookie,
związany z Google Analytics,
który  jest  używany  do
rozróżniania  użytkowników.
Jeśli  chcą  Państwo  uzyskać
więcej  informacji  na  temat
plików  cookie  używanych
przez  Google  Analytics,
proszę  wejść  na  ten  adres:
https://developers.google.com
/analytics/devguides/collectio
n/analyticsjs/cookie-usage?
hl=pl&csw

24 godziny Osoby trzecie 
(GOOGLE)

www.carisma.pl ANALITYKA:  Jest  to
analityczny  plik  cookie,
powiązany  z  Google
Analytics.  Służy  do
rozróżnienia  pomiędzy
różnymi  obiektami
śledzącymi  utworzonymi
podczas  sesji.  Ma  on  10-
minutowy  czas  ważności,
który  jest  aktualizowany  za
każdym  razem,  gdy  dane  są
wysyłane  do  Google
Analytics.  Więcej  informacji
na  temat  plików  cookie
używanych  przez  Google
Analytics można znaleźć pod
tym  adresem:
https://developers.google.com
/analytics/devguides/collectio
n/analyticsjs/cookie-usage?
hl=pl&csw

10 minuty Osoby trzecie 
(GOOGLE)

.youtube.com SID, 
SAPISID, 
CONSENT,

REKLAMA:  Oprócz
wyświetlania  filmów
opublikowanych  w  serwisie

Maksymalni
e do 2 lat, z 
wyjątkiem 

Osoby trzecie 
(GOOGLE)
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SIDCC; 
HSID; 
SSID;APIS
ID; 
__Secure-
3PAPISID; 
__Secure-
3PSID; 
__Secure-
APISID; 
__Secure-
HSID; 
__Secure-
SSID: s_gl

YouTube, które pojawiają się
w  sieci,  pliki  te  są
wykorzystywane  przez
YouTube  do  zapamiętywania
Twoich  ostatnich
wyszukiwań,  Twoich
poprzednich  interakcji  z
wynikami  wyszukiwania  lub
reklamami  od  reklamodawcy
oraz Twoich wizyt na stronie
internetowej  reklamodawcy.
W  ten  sposób  możemy
pokazać  Ci  spersonalizowane
reklamy  na  YouTube.  Jeśli
chcesz  uzyskać  więcej
informacji  na  temat  plików
cookie  używanych  przez
Google, przejdź na ten adres:
https://policies.google.com/te
chnologies/types?hl=pl

pliku cookie
CONSENT,
który jest 
ważny 
przez okres 
do 20 lat

.youtube.com LOGIN_IN
FO/ PREF

TECHNKA I REKLAMA: Te
pliki  cookie  są
wykorzystywane  przez
YouTube do weryfikacji konta
użytkownika,
przechowywania
najnowszych  informacji  o
dostępie  do  jego  usług  i
preferencjach  użytkownika
oraz  mogą  być
wykorzystywane  przez
partnerów  reklamowych  do
tworzenia  profilu
zainteresowań  w  celu
wyświetlania  odpowiednich
reklam  na  innych  stronach.
Działa  on  poprzez  unikalną
identyfikację  przeglądarki  i
urządzenia.  Jeśli  chcesz
uzyskać więcej informacji  na
temat  plików  cookie
używanych  przez  Google,
przejdź  na  ten  adres:
https://policies.google.com/te
chnologies/types?hl=pl

Do dwóch 
lat

Osoby trzecie 
(GOOGLE)

.youtube.com VISITOR_I
NFO1 
_LIVE

REKLAMA:  YouTube
ustawia  ten  plik  cookie,  aby
śledzić  preferencje
użytkownika  dotyczące
filmów  YouTube  osadzonych
na stronach; może on również

Do 6 
miesięcy

Osoby trzecie 
(GOOGLE)
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ustawić  10resenter10,  jeśli
odwiedzający stronę korzysta
z nowego 10rese lub10resent
interfejsu  Youtube.  Jeśli
chcesz  uzyskać  więcej
informacji  na  temat  plików
cookie  używanych  przez
Google,  przejdź  na ten adres
de la interfaz de Youtube:
https://policies.google.com/
technologies/types?hl=pl

.youtube.com YSC ANALYTYKA:  YouTube
ustawia ten plik cookie w celu
śledzenia  osadzonych
widoków wideo.  Jeśli  chcesz
uzyskać więcej informacji  na
temat  plików  cookie
używanych  przez  Google,
przejdź  na  ten
adres:https://policies.google.c
om/technologies/types?hl=pl

Sesja Osoby trzecie 
(GOOGLE)

.google.com.es 1P_JAR; 
NID, SID, 
ANID, 
SAPISID, 
APISID, 
CONSENT,
SIDCC; 
HSID; 
SSID; 
__Secure3P
APISID; 
__Secure-
3PSID; 
__SecureA
PISID; 
__Secure-
HSID; 
__SecureSS
ID:AI

REKLAMA:  Oprócz
możliwości  korzystania  z
usług  takich  jak  Mapy
Google,  te  pliki  cookie  są
wykorzystywane  przez
Google do 10xcept10r Twoich
ostatnich  wyszukiwań,
Twoich  dotychczasowych
interakcji  z  wynikami
wyszukiwania  lub  reklamami
od  reklamodawcy  oraz
Twoich  wizyt  na  stronie
internetowej  reklamodawcy.
W ten  sposób mogą pokazać
ci  spersonalizowane  reklamy
w  Google.  Aby  uzyskać
więcej  informacji  na  temat
plików  cookie  używanych
przez Google,  przejdź na ten
adres:
https://policies.google.com/te
chnologies/types?hl=pl

Maksymalni
e do 2 lat, 
10x za 
wyjątkiem 
pliku cookie
CONSENT,
który jest 
trwały przez
okres do 20 
lat

Osoby trzecie 
(GOOGLE)

.google.com SEARCH_
SAMES 
ITE;OTZ:D
V

ANALIZA I TECHNIKA: Te
pliki  cookie  są
wykorzystywane  przez
Google  do  weryfikacji  konta
użytkownika,
przechowywania
najnowszych  informacji  o
dostępie  do  jego  usług  oraz

Do 6 
miesięcy

Osoby trzecie 
(GOOGLE)
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preferencji  użytkownika.
Pozwalają  one  Google  na
przechowywanie  statystyk
dotyczących  zwyczajów
przeglądania  stron
internetowych.  Jeśli  chcą
Państwo  uzyskać  więcej
informacji  na  temat  plików
cookie  używanych  przez
Google,  proszę  wejść  na  ten
adres:
https://policies.google.com/te
chnologies/types?hl=pl

.doubleclick.net IDE/
_SONAR/
DSID

REKLAMA:  Pliki  cookie  są
wykorzystywane  przez
Google  DoubleClick  do
rejestrowania  i  raportowania
działań  użytkownika  na
stronie  internetowej  po
obejrzeniu  lub  kliknięciu  na
jedną z reklam reklamodawcy
w celu  pomiaru  skuteczności
reklamy  i  11  konkretnych
reklam  prezentera  dla
użytkownika.  Aby  uzyskać
więcej  informacji  na  temat
plików  cookie  używanych
przez Google,  przejdź na ten
adres:
https://policies.google.com/te
chnologies/types?hl=pl

Maksymani
e do roku

Osoby trzecie 
(GOOGLE)

.doubleclick.net _FBP REKLAMA:  Używany  przez
Facebook  do  oferowania
szeregu  produktów
reklamowych,  takich  jak
oferty w czasie rzeczywistym
od  zewnętrznych
reklamodawców.  Jeśli  chcesz
uzyskać więcej informacji  na
temat  plików  cookie
używanych  przez  Facebook,
przejdź  na  ten  adres:
https://pl-pl.facebook.com/pol
icies/cookies/

Do dwóch 
miesięcy

Osoby trzecie 
(FACEBOOK)

www.carisma.pl googtrans PERSONALIZACJA:
Dostosowywanie  języka  na
stronie.  Jeśli  chcą  Państwo
uzyskać więcej informacji  na
temat  plików  cookie
używanych  przez  Google,
proszę  wejść  na  ten  adres:

Sesja Osoby trzecie 
(GOOGLE)
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https://policies.google.com/te
chnologies/types?hl=pl

www.carisma.pl _dc_gtm_U
A10195390
-1

TECHNIKA: Ten plik cookie
jest  powiązany  z  witrynami,
które  używają  menedżera
tagów  Google  do  ładowania
innych  skryptów  i  kodu  na
stronie.  Jeśli  chcesz  uzyskać
więcej  informacji  na  temat
plików  cookie  używanych
przez Google,  przejdź na ten
adres:
https://policies.google.com/te
chnologies/types?hl=pl

Sesja Osoby trzecie 
(GOOGLE)

www.carisma.pl PHPSESSI
D

TECHNICZNE:  Cookie
generowane  przez  aplikacje
oparte na języku PHP. Jest to
identyfikator  ogólnego
przeznaczenia  używany  do
przechowywania  zmiennych
sesji użytkownika. Zazwyczaj
jest  to  numer  generowany
losowo,  sposób  jego  użycia
może  być  specyficzny  dla
danej  strony,  ale  dobrym
przykładem  jest  utrzymanie
stanu logowania użytkownika
pomiędzy stronami.

Sesja Własne

www.carisma.pl czater__e19
18f136 
20a827895
a0ea64cf 
ca7786998
63e2f

Rok Własne

www.carisma.pl czater__firs
t-referer

Rok Własne

2.4.  Instalacja analitycznych i reklamowych plików cookie nie jest konieczna do korzystania z tej
strony. Można ustawić przeglądarkę tak, aby akceptowała, odrzucała lub powiadamiała, kiedy plik
cookie będzie chciał umieścić się na komputerze, każda przeglądarka jest inna.
 
2.5. CARISMA IMMOBILIEN S.L oraz CARISMA DESIGN S.L. informują, że witryna korzysta z
Google  Analytics,  usługi  analizy  internetowej  świadczonej  przez  Google,  która  umieszcza  na
Państwa urządzeniu szereg plików cookie, mających na celu wyłącznie ocenę rodzaju nawigacji i
przedstawienie raportów o aktywności na stronie. Przechwytywanie informacji o korzystaniu z tej
strony internetowej  przez naszych użytkowników poprzez Google Analytics odbywa się tylko i
wyłącznie we własnym imieniu (a nie w imieniu lub na rzecz CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz
CARISMA DESIGN  S.L.),  CARISMA IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA DESIGN  S.L.  w
żadnym momencie nie mają dostępu do takich informacji (tylko do agregowania informacji, które

http://www.carisma.pl/
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dostarczają  później  Google  i  nie  są  powiązane z  żadnym adresem IP).Google  decyduje  o  celu
przetwarzania  i  wykorzystywania  przechwyconych informacji,  jak  również  o  działaniu  i  czasie
trwania plików cookie. Google jest członkiem Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a
Stanami Zjednoczonymi i przechowuje informacje zebrane przez pliki cookie na swoich serwerach
znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Firmy przestrzegające powyższej umowy gwarantują,
że  przekazywane dane są traktowane z  zachowaniem poziomu ochrony zgodnego z przepisami
europejskimi.  Dlatego  też,  międzynarodowe  transfery  danych  będą  dokonywane  przy  użyciu
wszystkich plików cookie GOOGLE, o których mowa w naszej polityce prywatności i polityce
cookies.  Dostęp  do  polityki  cookies  Google  można  uzyskać  pod  następującym  adresem
internetowym: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl.

Google umożliwia również tworzenie własnych lub zewnętrznych plików cookie (Facebook, itp.) w
celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, dostosowania treści i tworzenia profili do
analizy statystycznej nawigacji i wysyłania spersonalizowanych reklam.  Niektóre z plików cookie
wykorzystywanych do korzystania z usług na naszej stronie internetowej lub do oglądania filmów
YOUTUBE  są  również  wykorzystywane  do  tworzenia  profili,  przeprowadzania  analiz
statystycznych i wysyłania spersonalizowanych reklam. GOOGLE i jego partnerzy określają cel
przetwarzania i wykorzystania zebranych informacji, jak również działanie i czas trwania cookies.
Google jest firmą przynależącą do Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA, która
przechowuje  informacje  zebrane  przez  pliki  cookie  na  swoich  serwerach  znajdujących  się  w
Stanach Zjednoczonych. Firmy przestrzegające powyższej umowy gwarantują,  że przekazywane
dane są traktowane z zachowaniem poziomu ochrony zgodnego z przepisami europejskimi.
 
Dlatego też, międzynarodowe transfery danych będą dokonywane przy użyciu wszystkich plików
cookie GOOGLE, o których mowa w naszej  polityce prywatności  i  polityce dotyczącej  plików
cookie,  w  tym  pliki  cookie,  które  są  włączone  przez  inne  domeny,  takie  jak  doubleclick.net,
youtube.com lub Google.com i Google.es. Dostęp do polityki cookies Google można uzyskać pod
następującym adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl.

3.  Gromadzenie  danych w ramach  ewentualnej  umowy o  korzystaniu  z  usług CARISMA
IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L.
3.1.  W  momencie  akceptacji  warunków  umowy  o  świadczenie  usług  przez CARISMA
IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA DESIGN  S.L.  będzie  ona  wymagała  zebrania  pewnych
podstawowych i niezbędnych danych na rzecz tych usług. Wymienione dane to prawdziwe imię i
nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, numer dowodu osobistego, kraj zamieszkania, ważny
adres e-mail,  a także inne informacje, które byłyby istotne do celów umowy, odnośnie Państwa
osoby bądź, reprezentacji.  W każdej chwili użytkownik zostanie poinformowany o konieczności
gromadzenia takich danych w celu właściwego zarządzania świadczeniem usług.

3.2. Podobnie, w celu świadczenia usług, CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN
S.L. mogą zażądać od użytkownika szeregu danych uzupełniających osobiście bądź telefonicznie.
Użytkownik zostanie poinformowany o ich gromadzeniu i przetwarzaniu.

3.3. Za każdym razem, gdy CARISMA IMMOBILIEN S.L  oraz CARISMA DESIGN S.L. zażądają
numeru bieżącego rachunku bankowego klienta, który chce zawrzeć umowę na nasze usługi, będzie
to dokonywane w sposób zaszyfrowany i z zachowaniem najściślejszego obowiązku poufności.

3.4. W celu lepszego świadczenia usług, upoważniają Państwo CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz
CARISMA DESIGN S.L. do sprawdzenia i/lub zbadania dostarczonych danych. Przyjmują Państwo
do wiadomości, że CARISMA IMMOBILIEN S.L.  oraz CARISMA DESIGN S.L.  mogą ujawnić
Państwa dane osobowe, zgodnie z wymogami procedury sądowej, nakazu lub procesu sądowego.

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
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Ponadto,  akceptują  Państwo  fakt,  że  jeżeli  CARISMA  IMMOBILIEN  S.L  oraz  CARISMA
DESIGN S.L. sprzedadzą część lub całość firmy lub połączą się z inną firmą, może ona ujawnić
Państwa dane nowym partnerom biznesowym.
 
4.  Ograniczenie odpowiedzialności
CARISMA IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA DESIGN  S.L.  są  odpowiedzialne  jedynie  za
informacje, o które proszą i które zbierają od użytkowników, którzy chcą zawrzeć umowę, i nie
ponoszą w żadnym momencie odpowiedzialności za jakiekolwiek inne dane osobowe, które mogą
być ostatecznie przekazane, lub dostarczone przez samych użytkowników stron internetowych za
pomocą jakiegokolwiek innego mechanizmu.

5. Gwarancja jakości danych
Użytkownik  gwarantuje,  że podane dane są prawdziwe,  dokładne,  kompletne  i  aktualne,  będąc
odpowiedzialnym za wszelkie szkody lub krzywdy, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą być
spowodowane w wyniku naruszenia tego obowiązku zarówno wobec CARISMA IMMOBILIEN
S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L., jak i wobec osób trzecich.

6. Wyrażenie zgodny na zgodność z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
6.1.  Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i
handlu elektronicznego, CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L. zwrócą się
z  prośbą  do  użytkownika,  a  użytkownik  będzie  mógł  wyrazić  zgodę,  jeśli  tego  sobie  zażyczy,
CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L. aby móc wykorzystać jego dane w
celu przesłania mu informacji i reklam o stronie internetowej, jak różnych ofertach, specjalnych
promocjach i osób trzecich oferujących swoje usługi.

6.2. CARISMA IMMOBILIEN S.L.  oraz  CARISMA DESIGN  S.L.   w  celu  zagwarantowania
bezpieczeństwa  i  poufności  danych  osobowych  użytkownika,  przyjęły  odpowiednie  środki
bezpieczeństwa i zainstalowały w swoim zasięgu środki techniczne w celu uniknięcia utraty, złego
wykorzystania, zmiany, nieupoważnionego dostępu i kradzieży danych osobowych udostępnionych
CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L.
 
ALICANTE, 12 września 2019 roku.



POLITYKA PRYWATNOŚCI NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
1. Wprowadzenie
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony
osób  fizycznych  w  zakresie  przetwarzania  danych  osobowych  i  swobodnego  przepływu  tych
danych oraz z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i
handlu elektronicznym, CARISMA IMMOBILIEN S.L oraz CARISMA DESIGN S.L.  informują
użytkowników, że przystąpilismy do tworzenia strony w sieciach społecznościowych FACEBOOK,
INSTAGRAM i YOUTUBE, których głównym celem jest reklama swoich produktów i usług. Dane
CARISMA IMMOBILIEN S.L:

CARISMA IMMOBILIEN S.L
B-54687553
AV. DE LA MARINA, URB. LA FUSTERA 23A, 03720 BENISSA (ALICANTE)
CALPE@CARISMA.EU
www.carisma.pl

Dane:  CARISMA DESIGN S.L:
B-54771019 
C/ ALHAMBRA, 2. 03189, ORIHUELA (ALICANTE)
OFFICE@CARISMA.EU
www.carisma.pl

Użytkownik posiada profil w tym samym serwisie społecznościowym i zdecydował się dołączyć do
strony stworzonej przez CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L. wykazując
tym samym zainteresowanie informacjami, które mają być reklamowane w sieci. Dołączając do
naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych opublikowanych
na Państwa profilu.  Użytkownik może w każdej chwili  uzyskać dostęp do polityki prywatności
samego portalu społecznościowego, jak również skonfigurować swój profil,  aby zagwarantować
swoją prywatność. CARISMA IMMOBILIEN S.L.  oraz CARISMA DESIGN S.L.  mają dostęp i
traktują te publiczne informacje o użytkowniku, w szczególności jego nazwę kontaktową. Dane te
są  wykorzystywane  wyłącznie  w  ramach  samego  portalu  społecznościowego.  Nie  są  one
wykorzystywane w żadnym innym celu. W odniesieniu do praw dostępu, sprostowania, odrzucenia,
sprzeciwu, ograniczenia, prawa do zapomnienia i przenoszenia, które przysługują użytkownikowi i
z których może on korzystać przed CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L.
zgodnie z RODO, użytkownik musi uwzględnić następujące niuanse:
-  Dostęp:  Zostanie  on  zdefiniowany  na  podstawie  funkcjonalności  sieci  społecznościowej  i
możliwości dostępu do informacji zawartych na profilach użytkowników.
-  Sprostowanie:  Można  to  zrobić  tylko  w  odniesieniu  do  informacji  będących  pod  kontrolą
CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L. na przykład eliminując komentarze
publikowane  na  samej  stronie.  Zazwyczaj  prawo  to  musi  być  wykonywane  przed  portalem
społecznościowym.
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-  Wykreślenie,  sprzeciw,  ograniczenie:  Podobnie  jak  w  poprzednim  przypadku,  jedynie  w
odniesieniu  do  informacji,  nad  którymi  kontrolę  sprawują  CARISMA IMMOBILIEN S.L.  oraz
CARISMA DESIGN S.L. na przykład, te które przestały być nieudostępniane na profilu.
 - Prawo do zapomnienia: Podobnie jak w poprzednim przypadku, prawo to może być zaspokojone
tylko w odniesieniu  do informacji  będących pod kontrolą  CARISMA IMMOBILIEN S.L.  oraz
CARISMA DESIGN S.L.  na przykład, poprzez zaprzestanie łączenia się z profilem lub poprzez
bezpośrednie  skorzystanie  z  tego  prawa  przed  GOOGLE  pod  następującym  linkiem:
https://www.google.com/webmasters/tools/legalremoval-request?complaint_type=rtbf&visit_id=1-
6365491411592456081035498732&rd=1#.
 
CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L. wykonają następujące działania:
- Dostęp do informacji publicznych na profilu.
-  Publikacja  na  profilu  użytkownika  wszystkich  informacji  już  opublikowanych  na  stronie
CARISMA IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L.
- Wysyłać osobiste wiadomości za pośrednictwem kanałów portalu społecznościowego.
- Aktualizacje statusu strony, które będą publikowane na profilu użytkownika.
-  Użytkownik  może  zawsze  kontrolować  swoje  połączenia,  usuwać  treści,  które  już  go  nie
interesują oraz ograniczać to,  komu udostępniają swoje połączenia,  poprzez dostęp do ustawień
prywatności.
2. Publikacje
Użytkownik, po dołączeniu do strony CARISMA IMMOBILIEN S.L.  oraz CARISMA DESIGN
S.L. będzie mógł publikować na niej komentarze, linki, obrazy lub fotografie lub wszelkiego innego
rodzaju treści multimedialne obsługiwane przez portal społecznościowy. Użytkownik w każdym z
przypadków musi być ich właścicielem, korzystać z praw autorskich i praw własności intelektualnej
lub posiadać zgodę zainteresowanych osób trzecich. Zabrania się jakakolwiek publikacja na stronie,
czy  to  tekstowa,  graficzna,  fotograficzna,  filmowa,  itp.,  która  zaszkodzi  bądź  może zaszkodzić
moralności,  etyce,  dobremu  smakowi  lub  przyzwoitości,  lub  która  łamie  bądź  narusza  prawa
własności  intelektualnej  lub  przemysłowej,  prawo  do  wizerunku  lub  którego  prawo  wyraźnie
zabrania.  W takich przypadkach CARISMA IMMOBILIEN S.L.  oraz CARISMA DESIGN S.L.
zastrzegają  sobie  prawo  do  natychmiastowego  wycofania  treści  i  mogąc  zażądać  trwałego
zablokowania  użytkownika.  CARISMA IMMOBILIEN S.L.  oraz  CARISMA DESIGN S.L. nie
ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkownika. Użytkownik musi mieć na
uwadze,  że  jego  publikacje  będą  znane  innym  użytkownikom,  więc  to  on  jest  głównym
odpowiedzialnym za ich prywatność. Zdjęcia, które mogą być opublikowane na stronie, nie będą
przechowywane  przez  CARISMA  IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA  DESIGN  S.L.  ale
pozostaną w sieci społecznościowej.

3. Konkursy i promocje
CARISMA  IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA  DESIGN  S.L.  zastrzegają  sobie  prawo  do
przeprowadzania konkursów i  promocji,  w których może brać udział  użytkownik połączony ze
stroną. Zasady każdego z nich, gdy platforma  sieci społecznościowej jest wykorzystywana do tego
celu,  zostaną  opublikowane  w  tej  samej  publikacji.  Zawsze  należy  stosować  się  do  ustawy  o
świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  i  innych  obowiązujących  przepisów.  Serwis
społecznościowy nie sponsoruje, nie wspiera ani nie administruje w żaden sposób żadną z naszych
promocji, ani nie jest z żadną z nich związany.

4. Reklama
CARISMA  IMMOBILIEN  S.L.  oraz  CARISMA  DESIGN  S.L.  wykorzystają  portal
społecznościowy do reklamowania  swoich produktów i  usług.  Jeżeli  zdecydują się  Państwo na
wykorzystanie  swoich  danych  kontaktowych  do  przeprowadzenia  bezpośrednich  działań
poszukiwawczych o charakterze komercyjnym, będzie to zawsze zgodne z wymogami prawnymi
RODO i  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Rekomendowanie strony CARISMA
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IMMOBILIEN S.L. oraz CARISMA DESIGN S.L. innym użytkownikom, aby również oni mogli
korzystać z promocji lub być informowani o jej działalności, nie będzie traktowane jako reklama.
Następnie podajemy link do polityki prywatności sieci społecznościowych:
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/privacy/explanation
INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875 
YOUTUBE: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl
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