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PRZEDSIĘBIORCA W ŚWIECIE
„ONLINE”

Skoro czytasz niniejszy informator, oznacza to że prowadzisz firmę lub 

planujesz jej założenie. Dlatego nie musimy Tobie wyjaśniać, ile formal-

ności piętrzy się przed przedsiębiorcami działającymi w Polsce, a także 

w całej Unii Europejskiej. Znasz ten problem znakomicie – obowiązki re-

jestracyjne, statystyczne, podatkowe, prawne...

Nie inaczej jest w internecie. Działając lub planując działanie w jego 

obszarze, powinieneś mieć świadomość istnienia rygorystycznych                        

wymogów prawnych. Z doświadczenia wiemy, że często jest wręcz 

przeciwnie. Wynika to z powodu dużej zmienności prawa e-commerce, 

ale również jego uregulowania w wielu, czasem mało powszechnych 

aktach prawnych:

 

•	 Ustawa o prawach konsumenta (od 25 grudnia 2014r.),

•	 Rejestr niedozwolonych klauzul umownych Urzędu Ochrony                                

Konkurencji i Konsumentów  (ponad 5800 pozycji),

•	 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,

•	 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

•	 Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług,

•	 Ustawa o ochronie danych osobowych,

•	 Rozporządzenie MSWiA w zakresie ochrony danych osobowych,

•	 Ustawa o ochronie baz danych,

•	 Ustawa Prawo Telekomunikacyjne,

•	 Ustawa o kredycie konsumenckim.

•	 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz                   

o zmianie Kodeksu cywilnego (do 25 grudnia 2014r.),

•	 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpo-

wiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny                      

(do 25 grudnia 2014r.),

•	 Ustawa Kodeks cywilny,

•	 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/83/UE z dnia                    

25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (w sposób po-

chodny).

Większość przedsiębiorców nie dysponuje wiedzą o ich istnieniu.                          

To przekłada się na częstą niezgodność z prawem stosowanych przez 

nich wzorców umownych oraz systemów obsługi sprzedażowej lub na-

rzędzi marketingu bezpośredniego.

Pragniemy zwiększyć świadomość przedsiębiorców w obszarze wymo-

gów prawa e-commerce, ale również w przedmiocie rygorystycznych 

sankcji za jego nieprzestrzeganie. Mogą być dotkliwe nie tylko finanso-

wo i wizerunkowo, ale również stanowić przestępstwo! Tak, to nie praw-

nicza fikcja. W kolejnych rozdziałach niniejszej publikacji odnajdziesz 

informacje na temat obowiązków oraz niebezpieczeństw w e-biznesie. 

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym informatorem oraz ofertą de-

dykowaną dla Twoich potrzeb, potrzeb e-przedsiębiorcy.

1  Nie jest on ściśle „aktem prawnym”, jednakże żaden przedsiębiorca nie może zasłaniać się nieznajomością rejestru, a stosowanie klauzul do niego wpisanych stanowi praktykę naruszającą    
   zbiorowe interesy konsumentów i jest zabronione.



AUDYT STRONY WWW
Czy w toku biezacej obslugi zamowien przestrzegasz zasad wynikajacych z przepisow prawa?Jak przebiegaja procesy marketingowe i obsluga sprze-
dazowa w Twojejfirmie? Powinienes miecna uwadzedate 25 grudnia 2014 - wejscia w zycie nowej ustawy o prawach konsumenta.  Naklada ona szereg 
nowych, istotnych obowiazkow na wlascicieli sklepow i serwisow internetowych.

e-Regulaminy
Czy stosujesz e-Regulamin całkowicie zgodny z prawem? Powinieneś mieć pewność. Na rynku działa wiele podmiotów, które pod pozorem  troski                      
o dobre praktyki rynkowe i interesy konsumentów, składają przeciwko e-przedsiębiorcom pozwy o uznanie postanowień regulaminowych za nie-
dozwolone klauzule umowne. Czasem posuwają się nawet do negocjowania nie wniesienia pozwu w zamian za zapłatę określonej kwoty pieniężnej. 
Skutki ich działań mogą być kosztowne i sięgać nawet do kilkunastu tysięcy złotych! Nie przesadzamy, pod hasłem „łowcy klauzul niedozwolonych”                                   
z łatwością odnajdziesz w internecie materiały na ten temat.

PORADY PRAWNE
Jest dla nas oczywistością, że przedsiębiorcy potrzebują porad prawnych w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej. Warto skorzystać                               
z wiedzy i doświadczenia naszego zespołu ekspertów w następujących obszarach praktyki:

•	 świadczenie usług drogą elektroniczną,
•	 ochrona danych osobowych,
•	 prawo konkurencji,
•	 ochrona własności intelektualnej,
•	 nowe technologie i telekomunikacja.

REPREZENTACJA PROCESOWA
Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w reprezentacji procesowej podmiotów biznesowych. Wiemy jak skutecznie zabezpieczyć podejmowane 
przez Ciebie przedsięwzięcia – nie tylko poprzez doradztwo prawne, ale również reprezentację w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Oprócz 
całościowej obsługi przedsiębiorców, specjalizujemy się w następujących obszarach:

•	 czyny nieuczciwej konkurencji,
•	 niezamówione informacje handlowe,
•	 naruszenie prawa ochrony danych osobowych i baz danych,
•	 naruszenie praw autorskich,
•	 inne postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Jako świadomy e-przedsiębiorca powinieneś być przygotowany do przetwarzania i przechowywania danych osobowych swoich klientów  w sposób 
zgodny z prawem. Na Tobie jako administratorze danych ciążą m. in. obowiązki:

•	 posługiwania się Polityką prywatności i plików cookies, tj. dokumentem zawierającym zbiór stosowanych zasad dotyczących ochrony danych oraz 

bezpieczeństwa systemu informatycznego, używanego przy ich przetwarzaniu,

•	 zgłoszenia do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych używanego zbioru danych. Może być to: baza klientów, użytkowników lub 

osób składających reklamację,

•	 posługiwania się Polityką Bezpieczeństwa dla firmy oraz Polityką bezpieczeństwa systemu informatycznego, używanego przy przetwarzaniu danych, 

poprzez wdrożenie procedur technicznych zgodnych z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi,

•	 prawidłowego zabezpieczenia danych oraz powiadomienia osoby, której dotyczą o sposobie ich zabezpieczenia,

•	 usunięcia danych, do których przetwarzania nie jesteś już uprawniony.



E-REGULAMINY 

Zapewne wiesz, że regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, 

którymi posługują się przedsiębiorcy w ramach prowadzonych sklepów 

i serwisów internetowych, to tzw. wzorce umów zawieranych z konsu-

mentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Brzmi skompliko-

wanie?  My nazywamy je   e-Regulaminami.

Ich postanowienia mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa                                

obrotu prawnego prowadzonych działalności. Powinny być zgodne ze 

wspomnianymi licznymi, czasem mało powszechnymi aktami prawa                 

e-commerce. Nie mogą powielać klauzul uznanych przez Urząd lub Sąd 

Ochrony Konkurencji  i  Konsumentów za niedozwolone. Pamiętaj, że 

określenie które postanowienie regulaminu jest prawidłowe, a które 

niedozwolone nie należy do łatwych zadań. Wymaga bowiem szczegó-

łowej i całościowej znajomości przepisów prawa e-commerce.

Czy stosujesz e-Regulamin całkowicie zgodny z prawem? Powinieneś 

mieć pewność. Na rynku działa wiele podmiotów, które pod pozorem 

troski o dobre praktyki rynkowe i interesy konsumentów, składają prze-

ciwko e-przedsiębiorcom pozwy o uznanie postanowień regulamino-

wych za niedozwolone klauzule umowne. Czasem posuwają się nawet 

do „negocjowania” nie wniesienia pozwu, w zamian za zapłatę określo-

nej kwoty pieniężnej. Skutki ich działań mogą być kosztowne i sięgać 

nawet do kilkunastu tysięcy złotych! Nie przesadzamy, pod hasłem 

„łowcy klauzul niedozwolonych” z łatwością odnajdziesz w internecie 

materiały na ten  interesujący temat.

Przykłady klauzul uznanych za niedozwolone:

„Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej                                       

z Rainbow Tours S.A. umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Rain-

bow Tours S.A.” 

„Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby               

odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, 

dostępna na tej stronie”

„Sklep Kreateria zastrzega sobie prawo zmiany cen, opisów produktów, zmiany 

treści niniejszego regulaminu itp. treści na naszej stronie  internetowej i w swojej 

ofercie”

„Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia 

przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu  przysłanym 

Klientowi przez Sklep”



Bezpłatyny
Audyt

e-Regulaminu

Przykładowy
e-Regulamin

Indywidualny
e-Regulamin

Monitoring
e-Regulaminu

Prześlij nam stosowany przez Ciebie e-Regulamin, a przeprowadzimy 

bezpłatną analizę jego zgodności z prawem. W raporcie pokontrolnym 

wskażemy do trzech klauzul niedozwolonych, ewentualnie w nim 

stwierdzonych. Nie wahaj się i już dziś wykonaj ten najważniejszy krok 

w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Twojego biznesu.

Poszukujesz najtańszego e-Regulaminu dla swojej firmy? Oferujemy 

sprzedaż ogólnego wzoru e-Regulaminu. Usługa obejmuje sprzedaż 

produktu nie podlegającego modyfikacjom.

Oczekujesz 100% satysfakcji i gwarancji zgodności e-Regulaminu                          

z prawem? Na Twoje zlecenie zapoznamy się ze szczegółami 

działalności Twojej firmy, a następnie przygotujemy dopasowany 

potrzeb Twojej firmy, indywidualny e-Regulamin. Bierzemy pełną 

odpowiedzialność za jego zgodność z prawem!

Doskonałym uzupełnieniem indywidualnego e-Regulaminu jest 

usługa „Monitoring e-Regulaminu”. W jej ramach, przez okres 12 

miesięcy będziemy monitorować Twtój e-Regulamin pod kątem 

zawsze zgodności z licznymi aktami prawnymi oraz ponad 5800 

niedozwolonych klauzul umownych. Nie trać czasu na śledzenie 

bieżących zmian w prawie. Warto zlecić to zadanie specjalistom!

299
zł

119
zł

0
zł

159
zł

Czas
realizacji

3 dni

Czas
realizacji
1 dzień

Czas
realizacji

5 dni



Bezpłatny Audyt e-Regulaminu!

Dla osób już świadczących usługi w internecie, wprowadziliśmy usługę 

„Bezpłatny audyt e-Regulaminu”. Prześlij nam stosowany przez Ciebie  

e-Regulamin, a już w 3 dni od otrzymania zamówienia przeprowadzimy 

bezpłatną analizę zgodności stosowanych przez Ciebie postanowień 

umownych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W rapor-

cie pokontrolnym wskażemy do trzech klauzul niedozwolonych, ewen-

tualnie stwierdzonych w stosowanym e-Regulaminie. 

„Środki finansowe za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany 

w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych                    

od momentu otrzymania zwróconego towaru” – jedna z klauzul umownych, 

uznanych za niedozwolone.

Zweryfikowanie zgodności postanowień stosowanego przez Ciebie 

wzorca umowy jest całkowicie bezpłatne! Jako świadomy przedsię-

biorca nie możesz zrezygnować z tej możliwości. Dlatego nie wahaj 

się i już dziś wykonaj ten najważniejszy krok w kierunku zapewnienia                      

bezpieczeństwa prawnego Twojego biznesu. 

e-Regulamin

Poszukujesz e-Regulaminu dla swojej firmy? Zapraszamy do skorzystania 

z naszej oferty. Dla naszych Klientów przygotowaliśmy dwa warianty 

e-Regulaminów.

Poszukujesz najkorzystniejszego finansowo rozwiązania? Już w cenie 

159 zł netto oferujemy ogólny wzór e-Regulaminu, dostępny w ciągu 

24 godzin od złożenia zamówienia. Usługa obejmuje sprzedaż produk-

tu nie podlegającego modyfikacjom. Zaznaczamy, że bez uprzedniego 

zapoznania się ze szczegółami prowadzonej przez Ciebie działalności,                

nie możemy zagwarantować pełnej ochrony prawnej Twojego biznesu.  

Oczekujesz 100% satysfakcji i gwarancji zgodności e-Regulaminu                       

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w kontekście 

prowadzonej przez Ciebie działalności? Już za 299 zł netto, w ciągu 5 dni 

stworzymy dla Twojej firmy dopasowany do jej potrzeb indywidualny 

e-Regulamin. Przed rozpoczęciem prac nad e-Regulaminem 

zapoznajemy się z rodzajem planowanej lub prowadzonej przez Ciebie 

działalności. Właśnie dlatego możemy zagwarantować jego całkowite 

dostosowanie do Twoich potrzeb oraz zgodność z przepisami prawa 

e-commerce.

Pamiętaj! Nasz indywidualny e-Regulamin stanowi gwarancję bezpie-

czeństwa prawnego Twojego biznesu. Bierzemy pełną odpowiedzial-

ność za jego zgodność z  prawem! 



Monitoring e-Regulaminu

Doskonałym uzupełnieniem indywidualnego e-Regulaminu jest usługa 

„Monitoring e-Regulaminu”. Polega na bieżącej i ciągłej weryfikacji 

przygotowanego dla Ciebie indywidualnego e-Regulaminu, pod kątem 

zgodności ze zmieniającymi się przepisami powszechnie obowiązujące-

go prawa.

Już wiesz, że działając w obszarze e-biznesu podlegasz pod przepisy 

kilkunastu aktów prawnych. To jednak nie wszystko. Prowadzony przez 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestr niedozwolonych 

klauzul umownych liczy ponad 5800 klauzul i stale się poszerza. 

„Każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresu 

wskazanego dla celów niniejszej umowy. W przypadku braku poinformowa-

nia o zmianie adresu jakakolwiek korespondencja przesłana na ostatni znany                       

adres drugiej Strony będzie uważana za prawidłowo doręczoną”– jedna z klau-

zul umownych, uznanych za niedozwolone.

Wiemy, że nie dysponujesz czasem na śledzenie tak częstych i licznych 

zmian w przepisach obowiązującego prawa. Niestety bez takiego „mo-

nitoringu” każdy e-Regulamin zdezaktualizuje się i przestanie pełnić 

zadanie ochronne. 

W odpowiedzi na ten realny problem, wprowadziliśmy usługę „Moni-

toring e-Regulaminu”, w cenie poniżej 10 zł miesięcznie! Usługa wyko-

nywana jest przez okres 12 miesięcy, w cenie 119 zł netto. W efekcie,            

zawsze informujemy o ewentualnych zmianach w prawie, które wyma-

gają korekty e-Regulaminu. 

W okresie monitoringu, w przypadku stwierdzenia zmian w prawie, 

przesyłamy pod podany adres e-mail skorygowany e-Regulamin                       

w formacie PDF. Nie trać czasu na śledzenie bieżących zmian w prawie. 

Warto zlecić to zadanie specjalistom!



JAK CHRONIĆ DANE OSOBOWE?

Trudno znaleźć w internecie przedsiębiorcę działającego bez jakiego-

kolwiek e-Regulaminu. Inaczej prezentuje się ich świadomość w obsza-

rze przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 

Ten stan rzeczy jest zaskakujący, ponieważ nieprzestrzeganie prze-

pisów prawa o ochronie danych osobowych jest w wielu przypadkach 

przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Należy przy 

tym pamiętać, że za dane osobowe uznaje się wszystkie dane pozwa-

lające na identyfikację konkretnej osoby. Mogą być to: imię i nazwisko, 

adres pocztowy i mailowy, adres IP. Innymi słowy, prawie niemożliwym 

jest prowadzenie działalności gospodarczej i nie przetwarzanie danych 

osobowych.

Dlatego, jako świadomy e-przedsiębiorca powinieneś być przygotowa-

ny do przetwarzania i przechowywania danych osobowych swoich 

klientów w sposób zgodny z prawem. Na Tobie jako administratorze 

danych ciążą m. in. obowiązki:

•	 posługiwania się Polityką prywatności i plików cookies, tj. doku-

mentem zawierającym zbiór stosowanych zasad dotyczących ochro-

ny danych oraz bezpieczeństwa systemu informatycznego, używane-

go przy ich przetwarzaniu,

•	 zgłoszenia do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych używanego zbioru danych. Może być to: baza klientów, 

użytkowników lub osób składających reklamację,

•	 posługiwania się Polityką Bezpieczeństwa dla firmy oraz Polityką 

bezpieczeństwa systemu informatycznego, używanego przy prze-

twarzaniu danych, poprzez wdrożenie procedur technicznych zgod-

nych z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi,

•	 prawidłowego zabezpieczenia danych oraz powiadomienia osoby, 

której dotyczą o sposobie ich zabezpieczenia,

•	 usunięcia danych, do których przetwarzania nie jesteś już 

uprawniony.

„W przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, 

administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio 

po utrwaleniu zebranych danych, m. in. o: 1) adresie swojej siedziby i pełnej na-

zwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miej-

scu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku, 2) celu i zakresie zbierania 

danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 3) 

źródle danych, 4) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

5) uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8.”  – art. 25 ust. 1 ustawy 

o ochronie danych osobowych.

„Usługodawca nie może przetwarzać danych osobowych usługobiorcy                               

po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (…)”                  

– art. 19  ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.



Wniosek rejestracyjny 
do GIODO

Indywidualna Polityka
Prywatności
i plików cookies

Przykładowa Polityka 
Bezpieczeństwa 

i instrukcja zarządzania 
systemem informatycznym

Indywidualna Polityka 
Bezpieczeństwa

i instrukcja zarządzania 
systemem informatycznym

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku rejestracyjnego Państwa zbioru 

danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

oraz przeprowadzenie elektronicznej rejestracji zbioru danych osobowych do 

GIODO.

Usługa obejmuje analizę stosowanego systemu sprzedaży, zdefiniowanie 

zakresu zbieranych danych o klientach, określenie celów ich wykorzystywania,  

a w efekcie indywidualne sporządzenie dokumentu Polityki prywatności i plików 

cookies. Posługiwanie się nim jest obowiązkiem każdego e-przedsiębiorcy.

Usługa obejmuje sprzedaż przykładowej dokumentacji polityki bezpieczeństwa 

i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, na które składają się:
• Polityka bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcja zarządzania systemem 

informatycznym,

• Instrukcje powierzenia i zabezpieczenia danych osobowych wraz ze wzorami 

dokumentacji ich powierzenia i zabezpieczenia,

• Wzory oświadczeń o zgodzie klienta na przetwarzanie danych osobowych                                

w ramach procesu sprzedażowego,

• Wzór wniosku zgłoszenia bazy danych do GIODO.

Poszukujesz indywidualnych i kompleksowych rozwiązań? Na Twoje zlecenie 

przeprowadzimy analizę stosowanego systemu obsługi sprzedażowej, popartą 

zdefiniowaniem zakresu danych o klientach, wraz z celami ich wykorzystywania. 

Sporządzimy raport z analizy, po czym przystąpimy do indywidualnego 

sporządzenia kompleksowej dokumentacji stosowanej polityki bezpieczeństwa 

i instrukcji zarządzania systemem informatycznym (szczegóły w opisie).

399
zł

od 999
zł

99
zł

99
zł

Czas
realizacji
1 dzień

Czas
realizacji

3 dni

Czas
realizacji
1 dzień

Czas
realizacji

21 dni



Wniosek rejestracyjny do GIODO

Prowadząc sklep lub serwis internetowy, masz m. in. obowiązek 

zgłoszenia do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych używanego zbioru danych osobowych. Może być to: baza 

klientów, użytkowników lub osób składających reklamację.

„Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podle-

ga grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” 

- art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych.

W odpowiedzi na te wymogi, wprowadziliśmy do oferty usługę 

sporządzenia wniosku rejestracyjnego zbioru danych osobowych 

Twojej firmy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

oraz przeprowadzenie elektronicznej rejestracji zbioru danych 

osobowych do GIODO. 

Przygotowany wniosek rejestracyjny przesyłamy pod podany adres 

e-mail w ciągu 1 dnia, w cenie 99 zł netto.

 

Indywidualna Polityka prywatności
i plików cookies

Do obowiązków e-przedsiębiorcy należy również powiadamianie swo-

ich klientów o sposobie zabezpieczenia ich danych oraz uzyskiwania 

ich zgody na przechowywanie i stosowanie tzw. „cookies”. Są to infor-

macje wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na 

urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych. W tym celu 

należy posługiwać się tzw. Polityką prywatności i plików cookies.

„Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania 

osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji 

umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podle-

ga grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” 

– art. 54 ustawy o ochronie danych osobowych.

Dlatego wprowadziliśmy do oferty usługę obejmującą:

•	 analizę stosowanego systemu obsługi sprzedażowej,

•	 zdefiniowanie zakresu zbieranych danych o klientach,

•	 określenie celów wykorzystywania zebranych danych, 

•	 indywidualne sporządzenie dokumentu Polityki prywatności                               

i plików cookies dla Twojej strony internetowej, w oparciu o stosowa-

ną Politykę bezpieczeństwa. 

W ciągu 3 dni, w cenie 99 zł netto stworzymy dopasowaną do indywi-

dualnych potrzeb Twojej firmy Politykę prywatności i plików cookies, 

którą prześlemy pod podany adres e-mail w formacie PDF. 



Do Twoich szczególnych obowiązków (pod rygorem odpowiedzialności 

karnej) należy przygotowanie do przetwarzania i przechowywania da-

nych osobowych swoich klientów w sposób zgodny z prawem:

•	 zgłoszenie używanego zbioru danych do rejestru Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Może być to przykładowo: 

baza klientów, użytkowników lub osób składających reklamację,

•	 posługiwanie się Polityką Bezpieczeństwa dla firmy oraz Polityką 

bezpieczeństwa systemu informatycznego, używanego przy 

przetwarzaniu danych osobowych i wdrożenie wymaganych prawem 

procedur technicznych.   

„Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek 

zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku” - art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych.

W odpowiedzi na ten obowiązek, wprowadziliśmy do oferty usługę 

sprzedaży przykładowej polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządza-

nia systemem informatycznym. Obejmuje ona sprzedaż przygotowane-

go zbioru dokumentacji:

•	 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych,

•	 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym,

•	 Instrukcja powierzania danych osobowych wraz ze wzorami doku-

mentacji powierzenia danych osobowych,

•	 Instrukcja zabezpieczenia danych osobowych wraz ze wzorami doku-

mentacji zabezpieczenia danych osobowych,

•	 Wzory oświadczeń o zgodzie klienta na przetwarzanie danych oso-

bowych w ramach procesu sprzedażowego,

•	 Wzór wniosku zgłoszenia bazy danych do Generalnego Inspektora  

Ochrony Danych Osobowych.

W ciągu 1 dnia, w cenie 399 zł netto prześlemy pod podany adres e-ma-

il, całkowicie zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa 

zbiór dokumentacji Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania 

w formacie PDF.

Przykładowa Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania
systemem informatycznym 



To za mało? Poszukujesz indywidualnych i kompleksowych rozwiązań 

w obszarze zarządzania polityką bezpieczeństwa ochrony danych oso-

bowych w swojej firmie?

Usługa indywidualna polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania 

systemem informatycznym obejmuje analizę stosowanego systemu 

obsługi sprzedażowej, popartą zdefiniowaniem zakresu danych o klien-

tach, wraz z celami wykorzystywania zebranych danych. Analiza może 

zostać przeprowadzona w oparciu o osobistą wizytę naszych specjali-

stów w Twojej firmie. Jej efektem jest sporządzenie raportu z analizy 

stosowanego systemu obsługi sprzedażowej w kontekście obowiązują-

cych wymogów prawnych.

Na tej podstawie przystępujemy do indywidualnego sporządze-

nia kompleksowej dokumentacji stosowanej polityki bezpieczeń-

stwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, na które                                                

składają się m. in:

•	 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych obejmująca proce-

dury zarządzania uprawnieniami osób dopuszczonych do prze-

twarzania danych oraz regulacje ich odpowiedzialności wraz                                                                         

z listą załączników i list kontrolnych, umożliwiających łatwe                               

zarządzanie zakresem uprawnień osób obsługujących bazy danych,

•	 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym obejmująca 

procedury zabezpieczenia nośników danych oraz wykorzystywania 

i  zabezpieczania kopii zapasowych oraz komputerów przenośnych 

używanych przy przetwarzaniu danych osobowych, a także procedu-

ry serwisowania i utylizacji sprzętu informatycznego oraz nośników 

danych,

•	 Przeprowadzenie zgłoszenia bazy danych Twojej firmy  do General-

nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

•	 Instrukcja powierzania danych osobowych wraz ze wzorami doku-

mentacji powierzenia danych osobowych,

•	 Instrukcja zabezpieczenia danych osobowych wraz ze wzorami do-

kumentacji zabezpieczenia danych osobowych,

•	 Wzory oświadczeń o zgodzie klienta na przetwarzanie danych oso-

bowych w ramach procesu sprzedażowego,

•	 Zbiór dodatkowych i indywidualnych zaleceń w przedmiocie 

ochrony danych osobowych, uwzględniający specyfikę Twojej firmy.

Przygotowaną dokumentację przekazujemy w formie tradycyjnej oraz 

elektronicznej. 

Usługa dostępna jest już od 999 zł! Z uwagi na różny zakres przetwa-

rzanych danych osobowych, a także wymagany stopień skomplikowania 

stosowanych procedur, usługa podlega indywidualnej wycenie. Skon-

taktuj się z nami, w celu omówienia szczegółów dotyczących wyceny. 

Czas wykonania usługi wynosi do 21 dni.

Indywidualna Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania 
systemem informatycznym



Pakiety 

Zachęcamy do zapoznania się z atrakcyjnymi pakietami świadczonych przez nas usług, umożliwiającymi wybór najbardziej pożądanych                                                                          
i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań systemowych. Znajdziesz je w zakładce „Zamówienia” naszej strony internetowej.

  MINI BASIC BASIC + STANDARD STANDARD + MAX MAX +

159 299 449 499 549 899 od 1499

Wzór e-Regulaminu 

Indywidualny e-Regulamin         

Atest Legalności e-Regulaminu       

Monitoring e-Regulaminu     

Odpowiedzialność za e-Regulamin 
i aktualizacje

      

Wzór odstąpienia od umowy     

Wzór reklamacji      

Polityka prywatności    

Polityka cookies     

Infolinia prawnicza - do 3 porad     

Audyt strony    

Polityka bezpieczeństwa  

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  

Wnioski rejestracyjne do GIODO  

Atest I° Ochrony Danych Osobowych  

Indywidualna Polityka bezpieczeństwa 

Indywidualna Instrukcja zarządzania 
systemem informatycznym



Atest II° Ochrony Danych Osobowych 

Podane stawki są kwotami netto. 
 



ATESTY IOB  

Korzystanie z produktów Instytutu Odpo-

wiedzialnego Biznesu oznacza, że Twoja 

firma działa całkowicie zgodnie z wy-

mogami powszechnie obowiązującego 

prawa. Powinieneś poinformować o tym 

swoich klientów! 

W odpowiedzi na tę potrzebę, w ramach 

wybranych pakietów naszych usług 

umożliwiamy posługiwanie się unikalny-

mi poświadczeniami zgodności z wymo-

gami prawnymi. Posługując się przyzna-

nym swojej firmie atestem, potwierdzasz 

wysoki standard świadomości i odpowie-

dzialności w biznesie. W oczach swoich ak-

tualnych i przyszłych wyróżniasz się na tle 

konkurencji. 

W okresie obowiązywania atestu, udo-

stępniamy Ci możliwość umieszczenia 

jego elektronicznej wersji oraz właściwego 

znaku graficznego na swojej stronie inter-

netowej oraz w materiałach reklamowych. 

Ponadto przesyłamy przyznany atest tra-

dycyjną drogą listowną.

Atest II°
Ochrony Danych Osobowych

Atest II° Ochrony Danych 

Osobowych przyznajemy wraz                                                                                   

z pakietem Max +. Jest on do-

kumentem poświadczającym 

wdrożenie w Twojej firmie                  

indywidualnie przygotowa-

nego i zgodnego z wymogami 

prawa systemu ochrony i prze-

twarzania danych osobowych.

Atest obowiązuje w okresie monitorin-
gu. Po upływie tego okresu umożliwia-
my przedłużenie licencji.

Atest I° 
Ochrony Danych Osobowych

Atest I° Ochrony Danych Oso-

bowych otrzymasz w ramach 

pakietu Max. Stanowi on doku-

ment poświadczający złożenie 

przez Ciebie deklaracji wdro-

żenia w swojej firmie naszego 

produktu – zgodnego z wymo-

gami prawa systemu ochrony                                  

i przetwarzania danych osobo-

wych. 

Atest obowiązuje w okresie monitorin-
gu. Po upływie tego okresu umożliwia-
my przedłużenie licencji.

Atest 
Legalności e-Regulaminu

Atest Legalności e-Regulami-

nu, który otrzymujesz w ra-

mach oznaczonych pakietów, 

stanowi dokument który po-

świadcza wdrożenie w Twojej 

firmie indywidualnie przygo-

towanego regulaminu świad-

czenia usług drogą elektro-

niczną, zgodnego z przepisami 

powszechnie obowiązującego 

prawa. 

Atest obowiązuje w okresie monitorin-
gu e-Regulaminu. Po upływie tego okre-
su umożliwiamy przedłużenie usługi                                                              
i licencji. 



INNE WYMOGI

Dynamiczna zmienność prawa e-commerce, a także sankcje za jego nie-

przestrzeganie powodują, że zlecenie specjalistycznej obsługi prawnej 

realizowanych przedsięwzięć biznesowych stało się koniecznością. 

Wymagają one weryfikacji, doradztwa, a czasem również reprezentacji 

na drodze procesowej. Jesteśmy otwarci na współpracę również w tym 

zakresie. 

Audyt strony

Czy w toku bieżącej obsługi zamówień przestrzegasz zasad wynikają-

cych z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych? Jak przebie-

gają procesy marketingowe i obsługa sprzedażowa w Twojej firmie? 

„Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4 

(uwidocznienie ceny – przyp. wł.) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej 

nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 000 zł” – 

art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

„Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione 
informacje handlowe, podlega karze grzywny” - art. 24 ust. 1 ustawy o świad-

czeniu usług drogą elektroniczną.

Czy posługujesz się zgodnym z prawem regulaminem świadczenia usług 

drogą elektroniczną? Warto mieć pewność – przestrzeganie prawa                    

w tym zakresie to duża odpowiedzialność. 

Ponadto, powinieneś mieć na uwadze datę 25 grudnia 2014 roku                            

- wejścia  w życie nowej ustawy o prawach konsumenta. Nakła-

da ona szereg nowych, istotnych obowiązków na właścicieli sklepów                                                                

i serwisów internetowych. 

„Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie                   

odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia 

upływu terminu, o którym mowa w art. 27” – art. 29 ust. 1 ustawy o prawach 

konsumenta.

Dlatego stworzyliśmy usługę audytu strony internetowej pod kątem 

zgodności systemu obsługi klienta z zasadami przetwarzania danych 

osobowych oraz uprawnieniami konsumentów. Audyt pełni funkcję do-

radczą, co oznacza że końcowym jego wynikiem jest raport o zakresach 

stosowanych procedur, które wymagają zmian. 

Przygotowany audyt przesyłamy pod podany adres e-mail w for-

macie PDF. Audyt jest dostępny w cenie 199 zł netto i wykonywany                                            

w ciągu 5 dni.



Porady prawne

Jest dla nas oczywistością, że przedsiębiorcy potrzebują porad 

prawnych w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej. Warto 

skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszego zespołu ekspertów                          

w następujących obszarach praktyki:

•	 świadczenie usług drogą elektroniczną,

•	 ochrona danych osobowych,

•	 prawo konkurencji,

•	 ochrona własności intelektualnej,

•	 nowe technologie i telekomunikacja.

Udzielane porady są realizowane pisemnie i indywidualnie, na 

potrzeby konkretnego zapytania klienta. W ramach usługi otrzymujesz 

kompletną poradę, którą prześlemy pod podany adres e-mail.                                      

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w ramach świadczonej porady 

udzielamy odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące jej zakresu. 

Wszystko co oferujemy, czynimy  w celu przedstawienia zrozumiałego 

i konkretnego rozwiązania  Twojego problemu.

Po otrzymaniu zapytania prawnego, w ciągu 12 godzin przedstawiamy 

wycenę indywidualnej porady prawnej. Następnie, zleconą poradę przy-

gotowujemy w terminie do 3 dni.

Reprezentacja procesowa

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w reprezentacji procesowej 

podmiotów biznesowych. Wiemy jak skutecznie zabezpieczyć podej-

mowane przez Ciebie przedsięwzięcia – nie tylko poprzez doradztwo 

prawne, ale również reprezentację w postępowaniu sądowym i admi-

nistracyjnym. Oprócz całościowej obsługi przedsiębiorców, specjalizu-

jemy się w następujących obszarach:

•	 czyny nieuczciwej konkurencji,

•	 niezamówione informacje handlowe,

•	 naruszenie prawa ochrony danych osobowych i baz danych,

•	 naruszenie praw autorskich,

•	 inne postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji                                                        

i Konsumentów.           

W naszych działaniach zwracamy szczególną uwagę na specyfikę tego 

obszaru prawa. Jego znajomość i zrozumienie pozwala nam na niesienie 

skutecznej i dostosowanej do Twoich potrzeb pomocy prawnej. 

Dlatego proponowane przez nas rozwiązania prowadzą do szybkiego 

i  skutecznego rozwiązania problemów prawnych e-przedsiębiorców. 

Z uwagi na indywidualność spraw procesowych, w ciągu 12 gdzin 

od otrzymania zapytania przedstawimy wycenę indywidualnej                                                                                                                           

obsługi. 



KIM JESTEŚMY, CO ROBIMY?

Instytut Odpowiedzialnego Biznesu to współpracujący od lat, prężnie rozwijający się zespół prawników specjalizujących 

się  w obsłudze przedsiębiorców, w tym spółek osobowych i kapitałowych. Naszym celem jest zwiększanie ich świadomo-

ści w obszarze obowiązujących wymogów prawnych. Zwiększona świadomość przekłada się na odpowiedzialność, odpo-

wiedzialność przy użyciu właściwych narzędzi to bezpieczeństwo. Twoje bezpieczeństwo. 

My dostarczamy narzędzia – nowoczesne rozwiązania prawne dla celów obsługi branży konsumenckiej. Zapewniamy ich 

całkowitą zgodność z prawem e-commerce, zasadami ochrony danych osobowych oraz innymi szczegółowymi wymogami 

prawnymi.  Ty możesz poświęcić się działalności w której jesteś najskuteczniejszy, a obsługę prawną związaną z jej funk-

cjonowaniem oddać  w ręce profesjonalistów. Dzięki naszym usługom zyskasz bezpieczeństwo prawne własnego biznesu, 

przy okazji budując pozytywny wizerunek w oczach swoich klientów. 

Wśród prowadzonych przez nas działań znajdują się również przedsięwzięcia o innym charakterze. Członkowie nasze-

go zespołu prowadzą szkolenia dla prawników i studentów prawa, a także działania społeczne – np. poprzez Fundację 

Poznańska Przystań Prawna. Realizujemy również działania badawcze nad problematyką odpowiedzialnego biznesu                                            

w Polsce. Badania skoncentrowane są wokół tworzenia diagnozy stanu świadomości prawnej przedsiębiorców i mają na 

celu rozpoznanie zapotrzebowania na działania o charakterze naukowym i usługi o charakterze komercyjnym. Dzięki temu 

każdy z oferowanych produktów stanowi odpowiedź na realne zapotrzebowanie naszych Klientów. 



Wierzymy, że udało nam się zwiększyć Państwa świadomość w obszarze wymogów 

prawnych, dotyczących e-przedsiębiorców. Zwiększona świadomość przekłada się 

na odpowiedzialność, odpowiedzialność przy użyciu właściwych narzędzi to bezpie-

czeństwo – Państwa działalności oraz korzystających z ich usług klientów. Zachęcamy                                             

do skontaktowania się z nami, w celu określenia indywidualnych potrzeb Państwa firmy. 

Umożliwi nam to zaprezentowanie dedykowanych rozwiązań, gotowych do skutecznego 

i niezwłocznego wdrożenia. 

 
Dziękuję za zapoznanie się z niniejszym informatorem!

Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu

Anna Mrozowska



Instytut Odpowiedzialnego Biznesu
Anna Mrozowska

ul. Grudziądzka 5  /  85-130 Bydgoszcz  /  NIP: 6182098969  /  REGON: 341634806
kontakt@iob.edu.pl  /  kontakt@e-regulaminy.pl  /  kontakt@jakchronicdane.pl  /  tel. 606 548 308  /  tel. 52 526 24 64


