
REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA
W SERWISIE WWW.OSP.PL 

ORAZ SERWISU WWW.OSP.PL/MEMY

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z konta w serwisie internetowym www.osp.pl, prowadzonym 
przez PROmotion Events sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, NIP: 7543161107, zwanego dalej na 
potrzeby tego regulaminu PORTALEM

2. Konto w PORTALU może założyć osoba fizyczna, zwana dalej, na potrzeby tego regulaminu 
UŻYTKOWNIKIEM

3. UŻYTKOWNIK  przy użyciu konta ma możliwość korzystać z dodatkowych funkcji serwisu www.osp.pl, w 
tym w szczególności z serwisu Strażackie Memy, funkcjonującego pod adresem internetowym 
www.osp.pl/memy

4. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu a także innych regulaminów
obowiązujących w PORTALU.

5. W przypadku podejrzenia naruszenia zasad niniejszego regulaminu lub łamania prawa przez 
UŻYTKOWNIKA, Portal może czasowo lub na stałe wyłączyć, zablokować lub usunąć konto 
UŻYTKOWNIKA.

6. Wszelką korespondencję związaną z kontem UŻYTKOWNIKA w PORTALU należy kierować mailem na 
adres memy@osp.pl.

§2

1. Dodając materiały na stronę www.osp.pl/memy, UŻYTKOWNIK zobowiązuje się:
1. Postępować zgodnie z prawem, dobrym smakiem i szeroko rozumianymi zasadami ładu 

społecznego
2. Nie używać treści obraźliwych, wulgarnych, łamiących prawo i takich, które mogą naruszać 

dobra innych osób.
3. Wykorzystywać do tworzenia memów TYLKO i wyłącznie treści, w tym w szczególności 

zdjęcia, do których ma pełne prawa, tzn. takie, których jest autorem lub posiada zgodę na ich
udostępnienie od ich autora.

4. Dla potrzeb stworzenia MEMA w serwisie www.osp.pl/memy, UŻYTKOWNIK może także 
bezpłatnie skorzystać ze zdjeć udostępnionych w panelu służącym do dodawania memów.

5. Zdjęcia udostępnione UŻYTKOWNIKOWI przez PORTAL dla potrzeb, o których mowa w 
ppkt 4, są chronione prawem autorskim, a ich kopiowanie, zapisywanie i dalsze 
udostępnianie w innych miejscach niż serwis www.osp.pl/memy jest zabronione.

§3

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, uzyskanych w trakcie wypełniania formularza, jest firma 
PROmotion Events sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu umożliwienia 
korzystania z usług PROmotion Events sp. z o.o.  i w sprawach z tym związanych.

3. Podanie przez PROmotion Events sp. z o.o. danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług PROmotion Events sp. z o.o.

4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w panstwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),

5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres wymagany prawem.
6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu 
Użytkownik zawiadomi Administratora danych w formie pisemnej drogą tradycyjną lub mailowo pod adresem
memy@osp.pl.

7. Zgodnie z obowiązującym prawem dane Użytkownika możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je 
na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na
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podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.
8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).


