
Polityka prywatności 

Właścicielem strony internetowej w domenie https://warszawskietargimieszkan.pl/ („Serwis”) jest Spółka Dom 
Development S.A. z siedzibą w Warszawie adres: 00-078, Pl. Piłsudskiego 3, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031483, wysokość 
kapitału zakładowego wynosi 25.068.422 zł, wpłacony w całości, Regon 012212483, NIP 525-14-92-233 (zwana 
dalej „Dom Development”). 

Serwis oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną 
przez Dom Development, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści 
opracowanych przez Dom Development. 

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych działalnością spółki Dom Development. 

Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu („Użytkownik”) potwierdza, że zapoznała się z 
niniejszymi zasadami korzystania z Serwisu („Regulamin”) 

Dom Development szanuje prawo do prywatności Użytkowników Serwisu umożliwiając korzystanie z 
Serwisu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w Internecie. 

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w 
poszanowaniu praw własności intelektualnej. W szczególności zobowiązany jest:  

·         nie wykorzystywania Serwisu, w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, 

·         nie podejmowania działań mogących spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, 

·         nie przekazywania nieprawdziwych danych osobowych (w tym fikcyjnych danych osobowych oraz danych 
osobowych innych osób, jako własnych danych osobowych), 

Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi 
obyczajami. 

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. 

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania 
niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. 

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej 
wiedzy firmy Dom Development mogą być uznane za rzetelne. 

Dom Development zastrzega, że korzystanie z Serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. 

Dom Development nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za 
korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 

Dom Development w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników 
Serwisu. Korzystanie z Serwisu w podstawowym zakresie przeglądania wyświetlanej na nim treści, nie wymaga 
przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. 

Dom Development gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. 

Dom Development gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem i zawartymi w nim 
treściami i usługami, w tym tzw. logi systemowe tj. informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające 
również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki 
oglądalności Serwisów oraz ruch do i z witryny. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz 
dostosowanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w ww. tzw. logach nie są kojarzone z konkretnymi 
osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji 
Użytkownika. Serwis realizuje te funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez gromadzenie plików 
“cookies”, zgodnie z Polityką Plików Cookies Serwisu. 



Dom Development zapewnia, że dokłada należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim 
przekazanym informacjom przez Użytkowników. 

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. 

Serwis nie udostępnia formularzy elektronicznych zbierających dane osobowe. Użytkownik w zakresie 
korzystania z funkcjonalności Serwisu nie będzie poproszony o podanie żadnych danych osobowych. 

Dom Development udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki 
towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w 
Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa 
autorskiego. 

Dom Development udostępniając w Serwisie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa 
autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. 

Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego 
osobistego użytku. Wykorzystywanie danych ze strony zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych 
wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Dom Development. 

Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, 
przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą 
uprawnionych podmiotów. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych 
dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 

Dom Development posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych. 

Dom Development zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych 
w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub 
zakresie. 

W ramach Serwisu Dom Development może zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do serwisów 
administrowanych przez podmioty trzecie. Dom Development nie bierze odpowiedzialności za usługi świadczone 
przez te podmioty 

Dom Development nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy 
przerw jak i co do tego, jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych 
informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Dom Development. 

W celu zapoznania się z Polityką prywatności Dom Development i zasad przetwarzania danych osobowych 
w procesach biznesowych Dom Development, zachęcamy do przeczytania informacji umieszczonych pod 
linkiem: https://www.domd.pl/pl/polityka-prywatnosci-warszawa 

Polityka plików Cookies Serwisu 

Dla Państwa wygody, ten Serwis www używa plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania 
serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Cookies to 
niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia 
internauty. Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania Użytkowników i tym samym podnosić jakość 
naszych usług. 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach 
cookies. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, 
zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści niniejszej polityki. 

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies: 

·         cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)tj. po opuszczeniu strony internetowej, 



·         cookies stałe (nie wygasają do czasu ich usunięcia przez Użytkownika), 

·         cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej 
działała, 

·         cookies funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar 
czcionki), 

·         cookies „niezbędne”, czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, 

·         cookies google-analytics.com – pozwalające na tworzenie statystyki dla witryny, 

·         cookies „własne” - zamieszczane przez Serwis; 

·         cookies „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis; 

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

·         dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron 
internetowych, a w szczególności dostosować stronę do jego indywidualnych potrzeb, 

·         uwierzytelniania i utrzymania sesji Użytkownika, 

·         tworzenia statystyk, mających na celu zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, 
co umożliwia ulepszanie jego zawartości. Tworzenie statystyk nie pozwala na identyfikację poszczególnych 
Użytkowników, 

·         zapewnienia pełnej funkcjonalności i ciągłego działania. 

 
Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane 
do określenia tożsamości Użytkownika. 

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie 
w urządzeniu końcowym plików cookies. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są 
w ustawieniach oprogramowania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce 
internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony 
danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.. Każdy, kto nie wyraża zgody na 
korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. 
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne 
blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej 
przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu 
cookies tj. konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie 
informacji o których mowa w niniejszej polityce, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.). 

Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 
i jednocześnie posiadającym do nich dostęp, jest operator Serwisu tj. Spółka pod firmą Dom Development S.A z 
siedzibą w Warszawie 00-078, Pl. Piłsudskiego 3 

 


