REGULAMIN
PLATFORMY INTERNETOWEJ AUTHENTICOP

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.

2.

Platforma internetowa „AuthentiCop” pod adresem authenticop.com prowadzona jest przez
NEW HYPE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach 40-316
przy ulicy Szronowej 15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są dowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
pod numerem 0000751793, NIP 954-279-73-24, REGON 381483010 zwaną dalej w
niniejszym Regulaminie NEW HYPE.
Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej, zasady korzystania z i funkcjonowania platformy internetowej „AuthentiCop”, zasady świadczenia przez NEW HYPE usług na rzecz Użytkowników,
a także warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej, zasady wykonywania tych umów oraz prawa i obowiązki stron. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży oraz umów świadczenia usług zawieranych za pośrednictwem
platformy internetowej „AuthentiCop”.

1. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego na stronie authenticop.com/service_terms. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zawartych w nim reguł i
zasad. Użytkownik korzystający z platformy internetowej AuthentiCop oświadcza, iż
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki.
2. DEFINICJE
NEW HYPE- spółka NEW HYPE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-316) przy ulicy Szronowej 15 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
pod numerem 0000751793, NIP 954-279-73-24, REGON 381483010;
Użytkownik- osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i posiada konto Użytkownika na platformie internetowej „AuthentiCop”;
Kupujący- osoba fizyczna (nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego ani
przedsiębiorcą) dokonująca zakupu Produktu za pośrednictwem platformy internetowej „AuthentiCop”;
Sprzedawca- osoba fizyczna (niebędąca przedsiębiorcą) dokonująca sprzedaży Produktu za pośrednictwem platformy internetowej „AuthentiCop”;

Produkt- towar prezentowany na platformie internetowej „AuthentiCop” przez Użytkownika
będącego Sprzedawcą;
Certyfikacja Produktu- świadczona przez NEW HYPE usługę polegającą na weryfikacji Produktu oferowanego do sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej „AuthentiCop” przez Użytkownika
będącego Sprzedawcą w celu potwierdzenia jego autentyczności/oryginalności;
Umowa- umowa sprzedaży Produktu zawarta za pośrednictwem platformy internetowej „AuthentiCop” przez Kupującego i Sprzedawcę bez ich jednoczesnej fizycznej obecności.
1.

ZASADY FUNKCJONOWANIA PLATFORMY AUTHENTICOP
1.

2.

3.
1.

4.

Za pośrednictwem prowadzonej przez NEW HYPE platformy internetowej authenticop.com
(dalej jako „AuthentiCop”) możliwe jest w szczególności przeglądanie prezentowanych na
niej Produktów, ich zakup lub sprzedaż, a także dostęp do konta Użytkownika i zarządzenie
nim.
NEW HYPE nie prowadzi sprzedaży produktów widniejących na platformie „AuthentiCop”
ani nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. NEW HYPE pośredniczy
w transakcji zakupu, ale umowa sprzedaży, której przedmiotem jest Produkt prezentowany
przez Sprzedawcę na platformie „AuthentiCop” zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
NEW HYPE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom prawidłowe korzystanie
z platformy „AuthentiCop”, lecz nie gwarantuje sprzedaży żadnego Produktu.
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z platformy „AuthentiCop” zgodnie
z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Użytkownicy zobowiązani są
do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby skutkować nieprawidłowym działaniem platformy „AuthentiCop”, w tym w szczególności niedopuszczalne jest ingerowanie
przez Użytkownika w treści i zawartości umieszczone na platformie. Zakazane jest
umieszczanie (dostarczanie) przez Użytkowania na platformie „AuthentiCop” treści o charakterze bezprawnym.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA
Z PLATFORMY INTERNETOWEJ
1.

W celu prawidłowego korzystania z platformy „AuthentiCop” niezbędne jest spełnienie
następujących wymagań technicznych:
a) korzystanie z dowolnej poniższej przeglądarki internetowej we wskazanej wersji lub
nowszej:
(1)Google Chrome: 73.0.3683.103
(2)Mozilla Firefox: 66.0.3
(3)Opera: 60.0.3255.27
(4)Safari: 12.1
(5)Microsoft Edge: 44.17763.1.0
b) posiadanie dostępu do Internetu

2. Na podstawie niniejszego Regulaminu NEW HYPE świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na:
a) umożliwieniu rejestracji i prowadzenia konta Użytkownika;
b) umożliwieniu rejestracji i założenia konta Użytkownika na platformie „AuthentiCop” w
celu zawarcia umowy sprzedaży Produktu;
a) umożliwieniu korzystania z platformy internetowej w celu zawierania umów sprzedaży
Produktów.
3. Usługi wskazane w pkt 2) powyżej świadczone są przez NEW HYPE nieodpłatnie.
1.
Użytkownik ma możliwość zapoznania się w każdym czasie z treścią niniejszego
Regulaminu, który dostępny jest authenticop.com/service_terms. Akceptacja niniejszego
Regulaminu w trakcie rejestracji na platformie internetowej jest równoznaczna z zawarciem
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji z posiadania Konta
Użytkownika i tym samym zakończenia korzystania ze świadczonych przez NEW HYPE usług.
W tym celu należy wysłać oświadczenie o rezygnacji z Konta lub usunąć konto za pomocą
przycisku dostępnego pod adresem URL: authenticop.com/account. Zgłoszenie o rezygnacji
konta należy przesłać na adres email support@authenticop.pl, NEW HYPE dokona usunięcia
Konta Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu powyższego oświadczenia, o czym
powiadomi Użytkownika. Konto nie może zostać usunięte jeśli istnieje przynajmniej jedno zamówienie, które jest w trakcie realizacji.
5.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ
1.

1.

W celu korzystania z platformy „AuthentiCop” należy dokonać rejestracji, tworząc
tym samym Konto Użytkownika, w którym gromadzone będą dane i informacje o Użytkowniku dotyczące jego aktywności w ramach korzystania z platformy internetowej „AuthentiCop”.
W celu dokonania rejestracji na platformie „AuthentiCop” należy wypełnić formularz rejestracyjny podając przy tym następujące dane: adres email oraz hasło. Na podany
podczas rejestracji adres email wysłana zostanie wiadomość z kodem potwierdzającym, w
celu potwierdzenia konta na platformie „AuthentiCop”. Z chwilą wykorzystania kodu
potwierdzającego i tym samym potwierdzenia założenia konta dochodzi do zawarcia
pomiędzy NEW HYPE a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest prowadzenia konta
Użytkownika
na
warunkach
określonych
w
niniejszym
Regulaminie.

Rejestracji na platformie „AuthentiCop” można dokonać również za pomocą logowania do konta w serwisie Google lub Facebook.
2.
Założenie Konta Użytkownika na platformie „AuthentiCop” umożliwia Użytkownikowi-Sprzedawcy prezentowanie Produktów
na platformie oraz tworzenie ofert
sprzedażowych, otrzymywanie informacji o dokonaniu zakupu zaprezentowanego na platformie Produktu, potwierdzenie gotowości sprzedaży Produktu, a Użytkownikowi- Kupującemu dokonywania zakupu prezentowanych na platformie Produktów, tworzenie listy zakupów, przeglądnie listy zakupionych Produktów, zarządzenie informacjami oraz korzystanie
z innych funkcji udostępnionych zarejestrowanemu Użytkownikowi.
1.

3.

6.

Przeglądanie Produktów prezentowanych na platformie „AuthentiCop” nie
wymaga rejestracji. Zakup lub sprzedaż Produktów za pośrednictwem platformy „AuthentiCop” możliwe jest wyłącznie poprzez dokonanie rejestracji i założenie Konta Użytkownika,
zgodnie z zapisami pkt 5.1. i 5.2. niniejszego Regulaminu.

ZASADY DOKONYWANIA SPRZEDAŻY/ZAKUPU PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY INTERNETOWEJ
1.
1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.
5.

5.

6.

7.

Zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży za pośrednictwem platformy „AuthentiCop”
odbywa się zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu.
NEW HYPE pośredniczy w zawieranej przez Kupującego i Sprzedawcę umowie sprzedaży w
ten sposób, że dokonuje Certyfikacji Produktu otrzymanego od Sprzedawcy i przesyła go
Kupującemu.
Każdy Użytkownik może przeglądać Produkty zamieszczone na platformie „AuthentiCop”
oraz dokonywać sprzedaży lub zakupu Produktów za jej pośrednictwem 24h godziny na dobę
7 dni w tygodniu.
W celu umieszczenia Produktu wraz z ofertą sprzedażową na platformie internetowej należy
w ustawieniach konta wprowadzić rzeczywiste dane wysyłkowe, dane do faktury oraz
metodę wypłaty środków pochodzących ze sprzedaży produktów. Za pośrednictwem platformy „AuthentiCop” sprzedawane mogą być wyłącznie oryginalne i nowe Produkty.
Informacje o dokonanym zakupie Produktu, uznaniu Produktu za nieautentyczny, przekazaniu środków pieniężnych za sprzedany Produkt itd. będzie przekazywana Sprzedawcy przez
NEW HYPE wiadomościami e-mail.
Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić gotowość Produktu do sprzedaży oraz wysłać Produkt do NEW HYPE w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o dokonanym zakupie
Produktu. We wskazanym powyżej terminie Sprzedawca wyśle do NEW HYPE potwierdzenia
nadania przesyłki.
W przypadku niewykonania przez Sprzedawcę zobowiązania, o którym mowa w ppkt 5
powyżej NEW HYPE może żądać od Sprzedawcy naprawienia szkody powstałej na skutek
niewykonania tego zobowiązania.
Koszty wysyłki Produktu do NEW HYPE ponosi Sprzedawca.
Po otrzymaniu Produktu od Sprzedawcy i potwierdzeniu przez NEW HYPE jego autenty czności, zostanie on wysłany Kupującemu. Środki pieniężne tytułem ceny sprzedaży za Produkt zostaną przekazane Sprzedawcy w formie przelewu w terminie 3 dni roboczych.
Sprzedawca zobowiązany jest do oferowania za pośrednictwem platformy „AuthentiCop” do
sprzedaży wyłącznie Produktów nowych i oryginalnych. W przypadku, gdy po otrzymaniu
Produktu NEW HYPE stwierdzi, że nie jest on autentyczny (oryginalny) lub, że sprzedany Produkt nie jest nowy (posiada uszkodzenia lub ślady użytkowania), poinformuje on o tym fakcie
Sprzedawcę, a następnie Produkt zostanie odesłany do Sprzedawcy na jego koszt. W takiej
sytuacji NEW HYPE nie przekaże Sprzedawcy żadnych środków pieniężnych.
W przypadku stwierdzenia przez NEW HYPE, że Produkt (Produkty) oferowany przez
Sprzedawcę za pośrednictwem platformy „AuthentiCop” nie jest autentyczny lub nie jest
nowy, NEW HYPE przysługuje prawo do zablokowania konta Użytkownika Sprzedawcy.
Kupujący dokonuje zakupu Produktu za pośrednictwem platformy „AuthentiCop” poprzez
wybranie istniejącej oferty sprzedażowej i wykonaniu płatności w przeciągu kolejnych 24

1.

godzin. Lub poprzez publikację nowej oferty Kupna oraz dokonaniu płatności w przeciągu 24
godzin od momentu, w którym oferta została wybrana innego użytkownika. Zakup produktu
jest możliwy po podaniu w ustawieniach konta następujących danych: dane wysyłkowe,
dane do faktury.
Po dokonaniu zakupu Produktu Kupujący dostaje na wskazany w ustawieniach konta adres email informację o gotowości Produktu do sprzedaży (z uwzględnieniem w szczególności:
zestawienia zakupionych Produktów, adresu dostawy, łącznej wartości zamówienia, formy
płatności, sposobu wysyłki/odbioru, planowanym terminie wysyłki Produktu).

1.

Po
dokonaniu zakupu Produktu Kupujący ma możliwość jego anulowania lub modyfikacji, jednak wyłącznie do chwili otrzymania od NEW HYPE informacji o gotowości
Produktu do sprzedaży. Celem modyfikacji lub anulowania zakupu należy skontaktować
się
z NEW HYPE pod adresem mailowym kontakt@authenticop.pl lub telefonicznie pod
numerem +48668665588.

8.

Po dokonaniu przez Kupującego zakupu Produktu za pośrednictwem platformy „AuthentiCop” NEW HYPE tymczasowo blokuje środki pieniężne na koncie PAYPAL Kupującego do
wysokości wartości zamówienia wskazanej w wysłanej do niego wiadomości email.
Produkt dostarczany jest Kupującemu przez Sprzedawcę za pośrednictwem NEW HYPE. Po
otrzymaniu Produktu od Sprzedawcy i potwierdzeniu jego autentyczności NEW HYPE
niezwłocznie wysyła Produkt Kupującemu, niezwłocznie informując go o tym w wiadomości
email wysłanej na podany przez Kupującego adres mailowy.

2.

1.

Produkty wysyłane są Kupującemu odpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na
terenie Polski. Wysyłka Produktów za granicę może być zrealizowana za pomocą innych firm kurierskich. Ich cena może się znacznie różnić od ceny wysyłek krajowych.
1.
W
przypadku uznania przez NEW HYPE, że zakupiony przez Kupującego Produkt nie jest
autentyczny, NEW HYPE niezwłocznie powiadomi Kupującego o tym fakcie w wiadomości email wysłanej na podany przez Kupującego adres mailowy i zwolni tymczasowo zablokowane w serwisie PayPal środki pieniężne Kupującego.
2.
Na
podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.
7.

WERYFIKACJA PRODUKTU PRZEZ NEW HYPE. USŁUGA CERTYFIKACJI PRODUKTU. UPRAWIENIA
KUPUJĄCEGO.
1.

W ramach pośrednictwa w umowie sprzedaży Produktu NEW HYPE świadczy na rzecz Kupującego usługę polegającą na weryfikacji Produktu w celu potwierdzenia jego autentyczności/
oryginalności (certyfikacja Produktu). Po otrzymaniu Produktu od Sprzedawcy NEW HYPE
dokona wizualnego sprawdzenia Produktu i dołoży wszelkich starań, aby potwierdzić jego au-

tentyczność. Dokonując zakupu Produktu za pośrednictwem platformy „AuthentiCop” i akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wykonanie na jego rzecz przez NEW
HYPE powyższej usługi. Po wykonaniu przez NEW HYPE usługi Certyfikacji Produktu Kupujący
traci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi. New Hype zastrzega sobie prawo
do poproszenia sprzedającego o dowód zakupu takiego jak paragon lub internetowe
potwierdzenie zamówienia produktu.
1. W przypadku, gdy po dokonanej weryfikacji NEW HYPE uzna, że Produkt jest autentyczny,
wyśle go Kupującemu. Jeśli okaże się, że NEW HYPE nie może potwierdzić autentyczności Produktu albo uzna, że Produkt nie jest autentyczny powiadomi o tym Kupującego
i Sprzedawcę.
2. NEW HYPE zastrzega sobie prawo do odrzucenia Produktu i dokonania jego zwrotu
Sprzedawcy z dowolnego powodu, w tym w szczególności z powodu powziętych wątpliwości
co do jego oryginalności/autentyczności lub stwierdzenia, że Produkt nosi ślady użytkowania.

1.

Za
wykonanie usługi, o której mowa w pkt 1 NEW HYPE pobiera od Kupującego opłatę w
wysokości 9,1% wartości produktu- processing fee plus 2,9% payment fee, o czym
Kupujący jest informowany przed zakupem Produktu. W przypadku sprzedającego
wysokość opłat wygląda tak samo.
1.
NEW
HYPE ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi, o której mowa w pkt 1
powyżej. W przypadku, gdy Kupujący uzna, że zakupiony przez niego Produkt nie jest
nowy lub nie jest autentyczny niezwłocznie powiadomi o tym NEW HYPE wysyłając
wiadomość email na adres: support@authenticop.pl. Równocześnie z powyższym
powiadomieniem Kupujący przedstawi NEW HYPE zdjęcia lub inne dowody, z których
wynika, że zakupiony przez niego Produkt nie jest autentyczny w celu umożliwienia
NEW HYPE przeprowadzenia ponownej weryfikacji Produktu i odniesienia się do zastrzeżeń Kupującego.
2.
Po
otrzymaniu od Kupującego wiadomości zawierającej zastrzeżenia co do autentyczności Produktu NEW HYPE niezwłocznie przystąpi do jego ponownej weryfikacji,
o której wynikach poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wiadomości od Kupującego.
3.
Jeżel
i po dokonaniu ponownej weryfikacji Produktu NEW HYPE uzna, że Produkt nie jest
autentyczny, zwróci on kupującemu całość zapłaconej przez niego należności (cena
sprzedaży+ koszty wysyłki + opłata za usługę certyfikacji) nie później niż w terminie 7
dni od dnia zwrócenia Produktu przez Kupującego.

6. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Dane osobowe podane przez Użytkownika przetwarzane są przez NEW HYPE w celu zawarcia
i wykonania umów wskazanych w treści niniejszym Regulaminie usług świadczonych przez NEW
HYPE, zawieranych w oparciu o treść niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych wymaganych
w procesie rejestracji konta Użytkownika oraz zakupu (imię nazwisko, adres, numer telefonu, adres e
–mail) jest dobrowolne ale konieczne do realizacji tych umów. Dane te mogą również być
przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym lub prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez NEW HYPE (np. rozpatrywanie reklamacji i żądań, marketing bezpośredni, dochodze nie roszczeń).
2. Użytkownik może dodatkowo udzielić zgody na przetwarzanie jego danych w celach innych niż
wskazany w ust. 1 powyżej, w szczególności w celu:
a)
założenie konta Użytkownika i administrowanie nim,
b)
udziału w konkursach i akcjach promocyjnych,
c)
zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
d)
marketingowym, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych.
3. Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i w zakresie opisanym w treści indywidualnego
oświadczenia zaznaczanego przez Użytkownika. Podanie danych osobowych i udzielenie zgód jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji usług na które wyrażono zgodę lub w celu
udziału w konkursie lub akcji promocyjnej.
4. Administratorem danych osobowych jest: NEW HYPE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.
k. z siedzibą w Katowicach (40-316) przy ulicy Szronowej 15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębior ców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy KRS pod numerem 0000751793, NIP 954-279-73-24, REGON 381483010.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na
adres e- mail: support@authenticop.pl lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z
dopiskiem „dane osobowe”.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych o których mowa w ust. 1 i 2 wyżej jest odpowiednio:
udzielona zgoda, w przypadku udzielania zgody o której mowa w ust. 2,
konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, lub obowiązku
prawnego lub też zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem o których mowa w ust. 1.
6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z
przepisów prawa, w szczególności obowiązków ewidencyjnych oraz rachunkowych
i podatkowych. Tam gdzie przetwarzane są dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeśli Użytkownik zgłosi
sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę
Użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
7. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych (przy czym
każdy Użytkownik po założeniu konta Użytkownika na platformie internetowej ma możliwość

dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany poprzez formularz w „Profilu
użytkownika”), oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
lub żądania ograniczenia przetwarzania. Nadto Użytkownik ma prawo do przeniesienia danych oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawienia powyższe przysługują także
w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.
8. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na
polecenie Administratora, m. in. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane
usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.
9. Działania Użytkownika skutkujące utratą przez Administratora prawa do przetwarzania danych os obowych, o których mowa w ust. 1 mogą uniemożliwić realizację umów, o których mowa w pkt 1
powyżej.
10. Podczas odwiedzin Użytkownika na platformie internetowej zbierane są w sposób zautomatyzowany dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te
mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników strony internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych. W każdym
wypadku przed dokonaniem profilowania na podstawie którego podejmowane będą decyzje:
wywołujące wobec Użytkownika skutki prawne,
wpływające na niego w podobny istotny sposób
Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższe. Przedmiotowa zgoda może zostać
w każdym czasie wycofana. W każdym przypadku Użytkownik ma możliwość wyrazić sprzeciw wobec
profilowania po to by nie być nim objęty.
11. Dane osobowe, które są w dyspozycji Administratora są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych osób fizycznych,
w tym:
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

7. Postanowienia końcowe
NEW HYPE zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie
Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:
- dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie platformy internetowej;
- działa na szkodę NEW HYPE lub innych Użytkowników podejmując działania sprzeczne z
niniejszym Regulaminem,
O dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady.
Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez NEW HYPE, na podstawie przesłanych przez
Użytkownika wyjaśnień, na adres e-mail: support@authenticop.pl, jeżeli zostaną one uznane

przez NEW HYPE za wystarczające. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie
konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji NEW HYPE. Zaprzestanie świadczenia usług
nie ma wpływu na wykonanie umów zawartych przez Uzytkowanika, którego konto zostało
zablokowane.
Informacje dotyczące cen Produktów oraz ich opis zamieszczone na platformie „AuthentiCop”
pochodzą od Sprzedawców Produktów, w związku z czym NEW HYPE nie ponosi odpowiedzialności za
powyższe treści.

Użytkownik posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje
dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz
na stronach internetowych powiatowych (miejskich)rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów:
·
·
·

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
Wszystkie nazwy i zdjęcia Produktów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem „AuthentiCop” są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U.Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ____ r.

