
Regulamin Strefy Logowania 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 730).  

2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strefy Logowania, służącej do udostępniania Akcjonariuszom dokumentów oraz 
sprawozdań spółki Zeltech S.A. 

3. Aktualny regulamin zamieszczany jest na stronie: www.zeltech.eu.  
4. Korzystanie z funkcji Strefy Logowania jest w pełni dobrowolne i przysługuje wyłącznie Akcjonariuszom Zeltech S.A.  

§2 Definicje 

1. Następujące określenia użyte w regulaminie, mają następujące znaczenie:  
a. dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się 
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, 

b. Zeltech S.A. – spółka Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Elektronowa 6, kod pocztowy 94-103,  
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024002 prowadzonego przez XX Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, posługująca się numerem NIP 727-22-50-789, której 
kapitał zakładowy wynosi 826 195,00 zł, 

c. regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, 
d. Strefa Logowania - zbiór usług i funkcji dostępnych dla Akcjonariusza po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu na stronie: 

www.zeltech.eu  oraz zbiór danych i ustawień Akcjonariusza związanych z działaniem usług po zalogowaniu.  

§3 Prawa i obowiązki Akcjonariusza 

1. Każdy Akcjonariusz jest zobowiązany do korzystania ze Strefy Logowania w sposób zgodny z treścią niniejszego regulaminu, 
przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i z zachowaniem dobrych obyczajów, a w szczególności w sposób 
nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Zeltech S.A.  

2. Zabronione jest w szczególności:  
a. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,  
b. zamieszczanie w Strefie Logowania lub rozpowszechnianie przez nią szkodliwego oprogramowania (m. in. wirusów i 

trojanów) lub innych mechanizmów lub urządzeń mogących wywołać zakłócenie działania Strefy Logowania lub jej działanie 
niezgodne z regulaminem, 

c. podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby 
Akcjonariusza.  

3. W przypadku stwierdzenia, że Akcjonariusz korzysta ze Strefy Logowania w sposób niezgodny z regulaminem, a w szczególności 
dopuszcza się działań opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, Zeltech S.A. może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Strefę 
Logowania, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody. 

4. Akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zeltech S.A. w sposób określony w § 8 ust. 1 poniżej, o każdym przypadku 
naruszenia jego praw do loginu i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym 
regulaminie. 

5. Zeltech S.A. oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się 
może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Akcjonariuszy przez osoby nieuprawnione. W szczególności Akcjonariusze 
powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Zeltech S.A. nigdy nie zwraca się 
do Akcjonariusza z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Strefy Logowania. 

§4 Wymagania techniczne 

1. Korzystanie ze Strefy Logowania wymaga korzystania z urządzenia z dostępem do sieci Internet. 
2. Korzystanie ze Strefy Logowania możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Akcjonariusza 

następujących minimalnych wymagań technicznych:  
a. zastosowania przeglądarek: Chrome 61.x, Chrome Mobile 59.x, Firefox 55.x, Opera 48.x, MSIE 11.x, WebKit Mobile 4.x lub 

nowszych, 
b. zastosowania oprogramowania Adobe Acrobat Reader do poprawnego otwierania plików w formacie PDF. 

§5 Rejestracja i logowanie 

1. Do korzystania ze Strefy Logowania konieczna jest rejestracja Akcjonariusza. 



2. Rejestracja Akcjonariusza wymaga podania w formularzu rejestracyjnym danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu 
zamieszkania, numeru PESEL oraz adresu e-mail. 

3. Formularz rejestracyjny udostępniony jest w sekretariacie spółki oraz na stronie: www.zeltech.eu.  
4. W celu rejestracji należy pobrać i wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego i odesłać na adres siedziby spółki bądź na 

adres e-mail: zue@zeltech.eu.  
5. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego mogą dotyczyć wyłącznie Akcjonariusza i być zgodne z prawdą. 
6. Akcjonariusz powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią regulaminu oznaczając odpowiednie pole 

w formularza rejestracyjnego. 
7. Rejestracja w Strefie Logowania oraz założenie konta nie są możliwe bez spełnienia przez Akcjonariusza warunków wskazanych  

w ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu. 
8. Po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza, w ciągu 5 dni roboczych, Akcjonariusz otrzyma link aktywacyjny na wskazany 

adres e-mail.  
9. W celu aktywacji konta należy kliknąć w przesłany link aktywacyjny, następnie nastąpi przeniesienie na stronę aktywacyjną.  

Po wpisaniu nazwy użytkownika tj. adresu e-mail, należy ustawić własne, indywidualne, 8 znakowe, zawierające małe i duże litery 
hasło dostępu do Strefy Logowania.  

10. Akcjonariusz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła.  
W razie zaistnienia okoliczności  uprawdopodobniających, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Akcjonariusz  
ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zeltech S.A., z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.  

§7 Dane osobowe 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Elektronowa 6, kod pocztowy 94 – 103,  
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024002 prowadzonego przez XX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, posługująca się numerem NIP 727-22-50-789, której kapitał zakładowy 
wynosi 826 195,00 zł. 

2. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres: zue@zeltech.pl. 
3. Przetwarzamy Twoje dane we wskazanym celu i w oparciu o poniższe podstawy prawne: 

a. umożliwienia dostępu do Strefy Logowania - podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  
b. zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Zeltech S.A. drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie 

przestrzegania regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu – art. 6 ust. 1 
lit. f RODO.  

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT – wyłącznie w zakresie, jaki jest 
niezbędny dla obsługi Strefy Logowania na stronie: www.zeltech.eu. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu złożenia pisemnego odstąpienia od umowy prowadzenia konta w Strefie 
Logowania.   

6. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,  
przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą  
przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 
przetwarzania danych osobowych. 

7. Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu.  
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania dostępu do Strefy Logowania, ich niepodanie skutkuje 

odmową dostępu do Strefy Logowania.  
9. Zeltech S.A. chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym 

dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur 
bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.  

10. Strefa Logowania może używać plików cookies (tzw. ciasteczek). Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w Polityce prywatności, 
zamieszczonej na stronie: https://zeltech.eu/polityka-prywatnosci/.  

§8 Prawa własności intelektualnej 

1. Pamiętaj, iż zamieszczone w Strefie Logowania materiały są własnością Zeltech S.A. Bez upoważnienia udzielonego przez 
Zeltech S.A. na piśmie nie wolno rozprowadzać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości tych 
materiałów do celów publicznych lub komercyjnych.  

2. Poprzez korzystanie ze Strefy Logowania lub akceptację niniejszego regulaminu na Akcjonariusza nie zostają przenoszone 
jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Strefy Logowania lub jej jakiejkolwiek części. 

3. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Strefie Logowania, w szczególności prawa autorskie w zakresie 
wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu 
prezentowanych w ramach Strefy Logowania treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Zeltech S.A. lub podmiotom, z 
którymi Zeltech S.A. zawarł stosowne umowy. 

 



§9 Kontakt i reklamacje 

1. Akcjonariusz może zgłaszać uwagi  związane z funkcjonowaniem Strefy Logowania na adres: zue@zeltech.pl. W zgłoszeniu 
Akcjonariusz powinien wskazać swój login oraz opis zaistniałego problemu 

2. Zeltech S.A. może zadać Akcjonariuszowi dodatkowe pytania w celu właściwego rozpatrzenia zgłaszanych uwag. 
3. Zeltech S.A. rozpatruje zgłoszone uwagi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie. 

§10 Odpowiedzialność 

1. Zeltech S.A. nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Strefy Logowania, które mogą wyniknąć z przyczyn 
technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Akcjonariusza lub niekompatybilnością innego oprogramowania 
znajdującego się na tym urządzeniu. 

2. Zeltech S.A. nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet lub zewnętrznych stron www 
nieprowadzonych przez Zeltech S.A.  

3. Zeltech S.A. nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności 
niezależnych od Zeltech S.A., których Zeltech S.A. nie mogła racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk 
żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy 
uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Strefy Logowania. 

4. Zeltech S.A. jest uprawniony do przerw w działaniu Strefy Logowania, jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, 
modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Zeltech S.A. 

§11 Zmiana i wypowiedzenie regulaminu 

1. Zeltech S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, z ważnych przyczyn, za jakie uznaje się  
w szczególności:  

a. poszerzenie zakresu funkcjonalności Strefy Logowania, 
b. zmianę charakterystyki istniejących funkcjonalności Strefy Logowania. 

2. Treść aktualnego regulaminu dostępna jest każdorazowo na stronie: https://zeltech.eu.  
3. Akcjonariuszowi służy prawo do usunięcia konta w Strefie Logowania.  
4. Oświadczenie o usunięciu konta w Strefie Logowania należy wysłać na adres: zue@zeltech.pl lub dostarczyć do siedziby spółki. 

Wzór formularza usunięcia konta znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 
5. Zeltech S.A. zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług w ramach Strefy Logowania. W takim wypadku wszyscy 

zarejestrowani Akcjonariusze zostaną o tym fakcie powiadomienia mailowo z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

§12 Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie. 
2. Akcjonariusz ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego regulaminu zarówno przed sądami 

powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez 
mediację, za zgodą Zeltech S.A.(szczegóły znajdziesz na: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności 
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 666, ze zm.) oraz RODO. 

4. Załącznikiem będącym integralną częścią niniejszego regulaminu jest Polityka prywatności, dostępna na tronie pod adresem: 
https://zeltech.eu/polityka-prywatnosci/.  

  

 

 

 

 

 

 

 


