REGULAMIN PROCESU IEO
W FORMULE TOKENU POŻYCZKOWEGO
Szczegółowe Warunki Regulaminu (dalej jako SWR)
1. Pożyczkobiorca
/ Emitent

PERCENT sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 43/23,81-391,
spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS: 0000899340, NIP: 5862369013, REGON: 388856217,
kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 złotych, opłacony w całości/do
kwoty 5000,00 złotych, reprezentowaną przez: Józef Wojeński,
e-mail: office@percent.com.pl.
nr tel:. 48608720180

2. Oznaczenie
Tokenu
2.1.
Minimalna
wysokość
pożyczki:
2.2.
Maksymaln
a i łączna
wysokość
pożyczek w
ramach
Procesu IEO
2.3.
Równowart
ość w PLN
jednej jednostki
Tokenu:
3. Działalność
Pożyczkobiorcy:
4. Oprocentowanie
pożyczki:
5. Data
rozpoczęcia
Procesu IEO:
5.1.
Data lub
moment
zakończenia
Procesu IEO:
5.2.
Termin
zwrotu
pożyczki:
6. Postanowienia
dotyczące
zabezpieczenia
pożyczki:

MT01
100 PLN lub jej równowartość w kryptowalutach
2.000.000 PLN lub jej równowartość w kryptowalutach

10 PLN

Działalność Pożyczkobiorcy polega na obrocie hurtowym alkoholami i
jest opisana w Whitepaper
7.0% w skali roku za okres od momentu zakończenia Procesu IEO
zgodnie z pkt 5.1. SWR do momentu upływu 12 miesięcy od
momentu zakończenia Procesu IEO zgodnie z pkt 5.1. SWR
18.08.2021
Z dniem zebrania maksymalnej i łącznej wysokości pożyczek z pkt. 2.2
SWR jednakże nie później niż do dnia 31.10.2021 r.

w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia zakończenia Procesu IEO
zgodnie z pkt 5.1. SWR
-----

7. Wysokość
prowizji oraz
sposób jej
obliczenia

7.1. Sposób i
warunki wypłaty
prowizji

8. Dodatkowe
postanowienia:

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wypłaty prowizji od
udzielonej pożyczki Pożyczkodawcy jako wynagrodzenie za
ryzyko związane z udzieleniem pożyczki i oczekiwaniem na
moment zwrotu pożyczki na warunkach opisanych w pkt 7 oraz
7.1 SWR.
2. Prowizja jest stała i wynosi 0,35 oPLN liczone od każdej
pojedynczej jednostki Tokenu.
3. Prowizja należna jest wyłącznie Pożyczkodawcom, którzy
spełnili warunki opisane w pkt 7.1. SWR
1. Prowizja wypłacana będzie Pożyczkodawcom za pomocą
protokołu Proof-of-Stake i będzie wypłacana oraz należna w
kryptowalucie oPLN. Wypłata będzie dokonywana na portfel
Użytkownika w platformie kanga.exchange jednorazowo w dniu,
który będzie 364 dniem od momentu zakończenia Procesu IEO
zgodnie z pkt 5.1. SWR. Dokładną datę wypłaty prowizji
Pożyczkodawca poda na stronie www.percent.pl po ustaleniu
daty zakończenia Procesu IEO.
2. W przypadku jeżeli z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa na moment zwrotu pożyczki lub moment wypłaty prowizji
wynikać będzie obowiązek Pożyczkobiorcy do pobrania
jakichkolwiek należności publicznoprawnych jako płatnik,
inkasent lub na innej podstawie, Pożyczkobiorca pobierze te
należności uprzednio potrącając je z należnej kwoty.
3. Warunkiem wypłaty prowizji jest:
a. posiadanie Tokenu/ów przez Pożyczkodawcę na
moment wypłaty przez Pożyczkobiorcę prowizji,
b. zdeponowanie przez Pożyczkodawcę Tokenów w
Protokole Proof-of-Stake na platformie kanga.exchange
w dniu wypłaty przez Pożyczkodawcę prowizji,
c. spełnienie warunku wskazanego w §3 ust. 2 lit a) w
szczególności zweryfikowanie Użytkownika w Procesie
KYC.
1. Pożyczkobiorca w każdym momencie obowiązywania umowy
pożyczki ma możliwość wcześniejszego zwrotu pożyczki.
2. Wcześniejsza spłata pożyczki może nastąpić w szczególności
poprzez nabycie tokenu na rynku wtórnym przez
Pożyczkobiorcę od Pożyczkodawcy na ustalonych warunkach w
platformie kanga.exchange. Wówczas w wyniku konfuzji dojdzie
do wygaśnięcia zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu umowy
pożyczki.
3. Zwrot pożyczki nastąpi na zasadach opisanych w Regulaminie,
z zastrzeżeniem ust. 2.

Ogólne Warunki Regulaminu
§1
Wskazane poniżej zwroty pisane wielką literą otrzymują znaczenie nadane po myślniku:
1. Pożyczkobiorca lub Emitent – podmiot wskazany w punkcie 1 SWR, z którym
Pożyczkodawca zawiera umowę pożyczki na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Pożyczkodawca lub Użytkownik – każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienia
do samodzielnego nabywania praw i obowiązków zgodnie z właściwymi przepisami kraju
rejestracji/utworzenia tego podmiotu, zawierająca z Pożyczkobiorcą umowę pożyczki na
podstawie Regulaminu i jednocześnie składająca oświadczenia wskazane w załączniku nr
1 do Regulaminu.
3. Działalność Pożyczkobiorcy – działalność Emitenta opisana w pkt 3 SWR oraz opisana w
Whitepaper.
4. Proces IEO – oznacza opisany w Regulaminie sposób:
a. zawierania umów pożyczki między Pożyczkodawcami a Pożyczkobiorcą, zapoczątkowany
w terminie wskazanym w pkt 5.1. SWR do terminu lub zdarzenia wskazanego w pkt 5.2.
SWR,
b. wykonywania umów pożyczki, w szczególności obrotu Tokenami oraz zwrotu udzielonej
pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
5. Token – oznacza cyfrowy token wykreowany w standardzie ERC-20 w środowisku
blockchaina Ethereum o oznaczeniu wskazanym w pkt 2 SWR będący znakiem
legitymacyjnym stwierdzającym obowiązek świadczenia przez Emitenta z tytułu umowy
pożyczki zawieranej na podstawie Regulaminu tj. obowiązek zwrotu pożyczki na
zasadach opisanych w Regulaminie.
6. Whitepaper – dokument określający zasady funkcjonowania Emitenta, opisujący
Działalność Pożyczkobiorcy, w tym projekty będące podstawą Działalności
Pożyczkobiorcy oraz opisujący możliwości Użytkownika związane z udziałem w Procesie
IEO.
7. Regulamin – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Stron w Procesie IEO
dostępny na stronie internetowej www.percent.com.pl
8. Polityka prywatności – dokument dostępny pod adresem www.percent.com.pl, za pomocą
którego Pożyczkobiorca wypełnia obowiązki wskazane m.in. w art. 13 RODO, stanowiący
załącznik nr 3 do Regulaminu.
9. Strony – łączne określenie na Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę.
10.
oPLN lub OmegaPLN – kryptowaluta stanowiąca tzw. stablecoin w stosunku 1:1 z
walutą fiducjarną – PLN tj. polską złotówką.
11.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że
nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
12.
Proces KYC - proces pozyskiwania informacji o Użytkowniku w celu wypełnienia
obowiązków związanych z regulacjami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania
terroryzmu.
13.
Protokół Proof-of-Stake - algorytm konsensusu, w którym to stan posiadania decyduje
o wysokości wygranej. Szansa jest proporcjonalna do wielkości posiadanych (tj.
zdeponowanych na dedykowanym koncie) Tokenów;
§2
Regulamin określa prawa i obowiązki Emitenta oraz Użytkownika związane z Procesem IEO,
a w szczególności związane z zawarciem umowy pożyczki oraz jej wykonywaniem. W celu
uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony oświadczają, że na podstawie Regulaminu nie
zawierają umowy spółki, konsorcjum, a Tokeny nie stanowią instrumentów finansowych, nie
uprawniają Użytkownika do zysków w żadnym przedsięwzięciu Pożyczkobiorcy i nie
przyznają mu jakichkolwiek uprawnień innych niż te opisane w Regulaminie.

§3
1. Pożyczkobiorca za pomocą platformy kanga.exchange umożliwia zawarcie z nim umowy
pożyczki na warunkach opisanych w Regulaminie, począwszy od terminu wskazanego w
punkcie 5 SWR do terminu lub zdarzenia wskazanego w punkcie 5.1. SWR.
2. Warunkiem zawarcia z Pożyczkobiorcą umowy pożyczki na podstawie Regulaminu jest:
a. Posiadanie aktywnego, niezablokowanego i w pełni zweryfikowanego w Procesie KYC
konta użytkownika na platformie kanga.exchange przez Pożyczkodawcę,
b. zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.
3. Pożyczkodawca m.in. za pomocą platformy kanga.exchange oferuje Pożyczkobiorcy
zawarcie umowy pożyczki w pieniądzu lub w kryptowalucie w ilości określonej przez
Pożyczkodawcę i w sposób określony w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie
to kwota niższa (lub równowartość w kryptowalucie) niż wskazana w pkt 2.1. SWR oraz
nie wyższa niż kwota (lub równowartość w kryptowalucie) wskazana w pkt 2.2. SWR.
Biorąc pod uwagę, że w Procesie IEO może uczestniczyć znaczna ilość osób
zainteresowanych zawarciem umowy pożyczki z Pożyczkobiorcą, Pożyczkobiorca
zastrzega, że maksymalna dopuszczalna kwota (lub równowartość w kryptowalucie)
udzielonej mu pożyczki może być mniejsza niż kwota wskazana w pkt 2.2 i może nie
przyjąć oferty Pożyczkodawcy opiewającej na wskazaną przez niego kwotę (lub
równowartości w kryptowalucie). O dopuszczalnej maksymalnej kwocie (lub
równowartości w kryptowalucie) pożyczki Pożyczkobiorca będzie informował za pomocą
platformy kanga.exchange bezpośrednio przed zawarciem umowy pożyczki na podstawie
niniejszego Regulaminu.
4. Strony ustalają, że Pożyczkobiorca nie ma obowiązku przyjmowania oferty
Pożyczkodawcy lub może przyjąć ofertę zawarcia umowy pożyczki o wartości niższej niż
określona przez Pożyczkodawcę, na co Pożyczkodawca wyraża zgodę i zobowiązuje się
przenieść na rzecz Pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy (lub ilości kryptowaluty) w
zaakceptowanej ofercie lub zaakceptowanej z zastrzeżeniem niższej kwoty (lub w ilości
kryptowaluty) ofercie. Strony ustalają, że Pożyczkobiorca w ciągu 24 godzin w dni robocze
odpowie na ofertę Pożyczkodawcy, w przeciwnym wypadku uznaje się że odmawia
przyjęcia złożonej oferty.
5. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Pożyczkodawcy i tym samym zawarcia umowy pożyczki
będzie wydanie przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy Tokenów w ilości stanowiącej
iloraz kwoty udzielonej Pożyczki (lub jej równowartość w kryptowalucie) a równowartością
jednej jednostki Tokenu zgodnie z pkt 2.3. SWR na adres portfela właściwego dla
Tokenów w serwisie kanga.exchange.
6. Wydanie Pożyczkobiorcy udzielonej przez Pożyczkodawcę pożyczki następuje w sposób
określony w Regulaminie. Pożyczkodawca może wydać przedmiot pożyczki bezpośrednio
na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy podany Pożyczkodawcy na jego żądanie za
pośrednictwem maila wskazanego w pkt 1 SWR. Pożyczkodawca może również wydać
pożyczkę za pośrednictwem funkcjonalności platformy kanga.exchange lub kanga.cash.
Wydanie udzielonej pożyczki następuje wówczas poprzez przesłanie na adres portfela
kryptowalutowego równowartości pożyczki w kryptowalucie (lub kryptowalutach)
oferowanej na ww. platformach. Wydanie udzielonej pożyczki we wskazanej wyżej formie
następuje jednocześnie ze złożeniem oferty oraz może wiązać się z dodatkowymi
opłatami zgodnie z cennikiem i regulaminem platformy kanga.exchange.
7. W przypadku odmowy przyjęcia złożonej oferty, wydana kwota oferowanej pożyczki (lub
jej równowartość w kryptowalucie) zostanie zwrócona Pożyczkodawcy w ten sam sposób
w jaki została uiszczona. W przypadku przyjęcia oferty z zastrzeżeniem niższej kwoty
udzielonej pożyczki, Pożyczkobiorca zwróci część pożyczki, która nie została przyjęta w
taki sam sposób w jaki została uiszczona.
8. Wydanie
Pożyczkodawcy
Tokenu/ów
nastąpi
za
pośrednictwem
platformy
kanga.exchange po przyjęciu oferty przez Pożyczkobiorcę. Wydanie Tokenu/ów do
Użytkownika nastąpi w sposób automatyczny, nie później niż w terminie 48h od momentu
prawidłowego przekazania udzielonej pożyczki przez Użytkownika, z jednoczesnym

zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu w przypadku wystąpienia przyczyn, na
które Pożyczkobiorca nie ma wpływu, takich jak np. przerwy techniczne platformy
kanga.exchange, awarie sieci Ethereum, czy wystąpienie szeroko rozumianej siły
wyższej, do maksymalnie 14 dni.
9. Strony mogą ustanowić zabezpieczenie umowy pożyczki. W takim wypadku stosuje się
postanowienia pkt 6 SWR.
§4
1. Pożyczkodawca może dysponować wydanym mu Tokenem lub Tokenami, w tym
rozporządzać nimi za pośrednictwem platformy kanga.exchange w granicach opisanych
niniejszym Regulaminem, regulaminem platformy kanga.exchange oraz przepisami
prawa.
2. Strony zgodnie ustalają, że przeniesienie posiadania Tokenu/ów na rzecz osoby trzeciej
jak również jego przekazanie przez Pożyczkodawcę pod jakimkolwiek tytułem na rzecz
osoby trzeciej będzie równoznaczne z dokonaniem przelewu wierzytelności z tytułu
zawartej umowy pożyczki ze wszystkimi konsekwencjami. Jednocześnie strony ustalają,
że Pożyczkodawca nie może przenieść ani całości ani części praw i obowiązków
wynikających z umowy pożyczki zawartej na podstawie Regulaminu bez jednoczesnego
przeniesienia posiadania Tokenu/ów, a zawarcie takiej umowy bez jednoczesnego
przekazania Tokenu będzie bezskuteczne. Pożyczkodawca nie może również przenieść
wyłącznie części praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki zawartej na
podstawie Regulaminu, co oznacza że Strony dopuszczają wyłącznie przeniesienie
całości praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki zawartej na podstawie
Regulaminu, z zastrzeżeniem możliwości przeniesienia posiadania wyłącznie niektórych z
posiadanych Tokenów i odpowiadającym im praw i obowiązków.
§5
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w terminie wskazanym w pkt 5.2.
SWR na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Uprawnienia
Pożyczkodawcy
opisane
w niniejszym paragrafie przysługują
każdoczesnemu posiadaczowi Tokenu/ów, zgodnie z §4 OWR.
3. Strony uzgadniają, że Pożyczkodawca nie może wypowiedzieć umowy pożyczki zawartej
na mocy Regulaminu w całości lub w części. Wypowiedzenie umowy pożyczki Strony
będą uznawać za bezskuteczne, z zastrzeżeniem par 7 ust. 7 OWR.
4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę na niżej wskazanych zasadach:
a. Pożyczkobiorca zwróci pożyczkę wyłącznie uprawnionemu okazicielowi Tokenu/ów i
wyłącznie po ich zwrocie poprzez platformę kanga.exchange, co oznacza, że okaziciel
Tokenu/ów będzie musiał spełnić warunki opisane w §3 ust. 2 lit. a). Pożyczkodawca
będzie zobowiązany również do podania nr rachunku bankowego do zwrotu udzielonej
pożyczki. W przypadku braku spełnienia warunku opisanego w niniejszej lit. a) oraz w
przypadku jeżeli Pożyczkodawca nie zwróci Tokenu/ów, Pożyczkobiorca może wraz z
upływem terminu zwrotu pożyczki zgodnie z pkt 5.2 SWR złożyć świadczenie do
depozytu sądowego właściwego dla Pożyczkobiorcy (o ile będzie możliwe ustalenie
jego adresu zamieszkania) i na jego koszt, skąd Pożyczkodawca będzie mógł odebrać
należności za okazaniem i zwrotem Tokenu/ów oraz zgodnie z przepisami prawa,
b. Strony ustalają, że Pożyczkobiorca nie ma obowiązku weryfikować czy osoba będąca
posiadaczem Tokenu/ów jest uprawnionym posiadaczem Tokena, czy w sposób
prawidłowy wstąpiła w posiadanie Tokenu oraz czy jest osobą uprawnioną jako
Pożyczkodawca z umowy pożyczki,
c. Pożyczkobiorca zwróci pożyczkę w tej samej ilości pieniędzy lub ilości kryptowaluty,
jaka będzie wynikać z okazanych i przesłanych Pożyczkobiorcy Tokenów,
powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z pkt 4 SWR. Pożyczkodawcy może
przysługiwać również prowizja stanowiącą wynagrodzenie za ryzyko ponoszone przez

Pożyczkodawcę w związku z udzieleniem pożyczki obliczoną zgodnie z pkt 7 SWR i
wypłacaną w sposób i na zasadach opisanych w pkt 7.1. SWR. Pożyczkobiorca nie
będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek innych kosztów niż określone w
niniejszej lit. c) oraz zapłaty jakiegokolwiek innego wynagrodzenia lub nalezności,
d. Strony zgodnie ustalają, że Pożyczkobiorca w wykonaniu obowiązku do zwrotu
pożyczki może po spełnieniu wszelkich warunków do zwrotu pożyczki przez
Pożyczkodawcę, według wyłącznego własnego uznania, zwrócić pożyczkę wraz z
wszelkimi należnościami opisanymi w lit. c) na rachunek bankowy Pożyczkodawcy
przedstawiony na żądanie Pożyczkobiorcy lub alternatywnie zwrócić pożyczkę wraz z
pozostałymi należnościami opisanymi w lit. c) w ten sposób, że prześle na adres
portfela Pożyczkodawcy oPLN (o ile adres ten będzie mu znany) w wysokości
stanowiącej równowartość zwrotu pożyczki oraz pozostałych należności zgodnie z lit.
c powyżej na portfel Pożyczkodawcy w platformie kanga.exchange,
e. W przypadku jeżeli z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na moment
zwrotu pożyczki oraz zapłaty odsetek i prowizji wynikać będzie obowiązek
Pożyczkobiorcy do pobrania jakichkolwiek należności publicznoprawnych jako płatnik,
inkasent lub na innej podstawie, Pożyczkobiorca pobierze te należności uprzednio
potrącając je z należnej kwoty. Pożyczkodawca zobowiązuje się w takim wypadku do
współpracy z Pożyczkobiorcą i do udzielania mu wszelkich informacji niezbędnych do
wypełniania obowiązków o których mowa w niniejszej lit. e). W szczególności
Pożyczkodawca, który nie jest osobą fizyczną będącą polskim rezydentem
podatkowym zobowiązuje się w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu roku od dnia
zakończenia Procesu IEO zgodnie z pkt 5.1. SWR podać na adres mailowy
Pożyczkobiorcy informacje o tej okoliczności oraz dowody o tym świadczące. W
przypadku braku podania informacji, o której mowa w poprzednim zdaniu we
wskazanym terminie Pożyczkobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nienależne
pobranie należności publicznoprawnych, o których mowa w niniejszej lit. e)
§6
1. Pożyczkodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego
postanowienia, a także że zapoznał się z Whitepaper oraz Polityką prywatności. Ponadto,
Pożyczkodawca bezwarunkowo i nieodwołalnie składa oświadczenia oraz zapewnienia
wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Jeżeli Pożyczkodawca jest konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta
przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny na zasadach
opisanych poniżej oraz w przepisach bezwzględnie obowiązujących.
3. Z prawa do odstąpienia Pożyczkodawca może skorzystać w ciągu 14 dni od dnia, w
którym nastąpiło wydanie Tokenów Pożyczkodawcy, poprzez przesłanie oświadczenia o
odstąpieniu w formie pisemnej na adres Pożyczkobiorcy lub w formie dokumentowej na
adres mailowy Pożyczkobiorcy. Oświadczenie może mieć postać zgodną z wzorem
zawartym w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
4. Pożyczkobiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Pożyczkodawcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić
Pożyczkodawcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
5. Pożyczkobiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Pożyczkodawca. Pożyczkobiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Pożyczkodawcy do chwili otrzymania Tokenów z powrotem.
6. Pożyczkodawca zobowiązuje się do współdziałania z Pożyczkobiorcą na każdym etapie
wykonywania umowy, w szczególności do niezwłocznego przedstawiania Emitentowi
wszelkich danych, oświadczeń oraz dokumentów, których zażąda Emitent, a które w jego
ocenie będą niezbędne dla realizacji niniejszego Regulaminu, w szczególności do
przedstawienia nr rachunku bankowego na który Pożyczkobiorca zwróci pożyczkę.

7. Pożyczkodawca oświadcza, że jest świadomy tego, iż w związku z Procesem IEO i jego
przeprowadzeniem za pomocą platformy kanga.exchange niezbędne będzie
zastosowanie właściwych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu. Pożyczkodawca oświadcza, że zdaje sobie sprawę z tego, że na każdym
etapie obowiązywania umowy dopuszczalne jest
żądanie od Pożyczkodawcy
dodatkowych informacji, wyjaśnień, dokumentów, dokonania przez Pożyczkodawcę
czynności celem wypełnienia wymogów związanych z przepisami o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy. W szczególności operator platformy kanga.exchange może żądać
dodatkowych informacji, wyjaśnień, dokumentów, dokonania przez Pożyczkodawcę
czynności w szczególności w przypadku dokonywania przez Użytkownika transakcji,
przekraczającej kwotę 15.000,00 EUR. Dodatkowa weryfikacja może polegać na
konieczności przesłania innych dokumentów, w tym np. potwierdzenia lub potwierdzeń w
zakresie źródła pochodzenia środków, czy też wykonania zdjęcia z dokumentem z
podstawowej weryfikacji wykonanej przez Użytkownika, kartką papieru z odręcznie
napisanym tekstem, bądź też forma zdjęcia Użytkownika ze wskazaną przez
Usługodawcę lokalizacją znajdującą się w pobliżu adresu wskazanego na potwierdzeniu
adresu lub kontakt wideo pomiędzy platformą kanga.exchange, a Użytkownikiem.
Szczegóły w zakresie dokumentów, informacji potrzebnych do dostarczenia przez
Użytkownika w zakresie jego weryfikacji, określane są bezpośrednio na platformie
kanga.exchange.

§7
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że według jego aktualnego stanu wiedzy posiada niezbędne
doświadczenie, kwalifikacje, a także zaplecze ekonomiczne, techniczne oraz personalne,
do prowadzenia Działalności Pożyczkobiorcy. Jednocześnie Pożyczkobiorca nie
gwarantuje i nie zapewnia Pożyczkodawcy, że jakiekolwiek przedsięwzięcie
Pożyczkobiorcy zostanie przeprowadzone i zakończone zgodnie z założeniem, bez
uszczerbku jednak dla wykonania zobowiązania do zwrotu udzielonej kwoty pożyczki.
2. Strony zgodnie oświadczają, że niniejszy Regulamin stanowi całość zobowiązań i
oświadczeń Stron i Strony nie będą mogły powoływać się na inne oświadczenia i
zobowiązania niż te określone w Regulaminie.
3. Strony ponoszą odpowiedzialność za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych z
zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
4. Wszelkie zobowiązania Emitenta opisane w Regulaminie stanowią zobowiązania
starannego działania, a działania i zaniechania Emitenta nie będą oceniane na podstawie
przepisów i zasad dotyczących wykonywania zobowiązań rezultatu.
5. Strony ustalają, że ograniczają odpowiedzialność Emitenta z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań opisanych w Regulaminie w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy obowiązujące prawa zakresie. W szczególności Emitent
nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu niewykonania bądź nienależytego
wykonania postanowień Regulaminu:
1) Powstałą z winy osoby trzeciej lub na skutek jej działania lub zaniechania oraz z winy
Użytkownika lub na skutek jego działania lub zaniechania, w szczególności na skutek
utraty przez niego dostępu do konta użytkownika platformy kanga.exchange
2) Powstałą w związku z zastosowaniem technologii zdecentralizowanych rejestrów w
tym związaną z funkcjonowaniem sieci blockchain Ethereum,
3) Powstałą ze zdarzeń mających źródło w działaniach lub zaniechaniach osób trzecich,
a w szczególności organów administracji publicznej, w najszerszym możliwym
rozumieniu, w tym zmiany przepisów prawa bądź ich interpretacji,
4) powstałą z tytułu Siły Wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nie dające się
przewidzieć i niezależne od Stron, a w szczególności, choć niewyłącznie: 1) wojny, 2)
zamieszki, 3) strajki generalne, 4) klęski żywiołowe, 5) zmiany norm prawa

powszechnie obowiązującego lub ich interpretacji przez uprawnione organy mające
wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
5) zaprzestanie lub znaczne ograniczenie funkcjonowania sieci blockchain Ethereum
6. Pożyczkodawca oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że Proces IEO, a w szczególności
obrót Tokenami jest procesem opartym na wykorzystaniu technologii, która wiąże się ze
szczególnymi ryzykami, w szczególności wiąże się z ryzykiem zmiany stanowiska
właściwych organów administracji państwowej względem stosowania ww. technologii i w
związku z tym zwalnia Emitenta w najszerszym dopuszczalnym przez bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa zakresie z odpowiedzialności za szkodę w przypadku
zmiany stanowiska właściwych organów administracji w szczególności w zakresie
dopuszczalności przeprowadzenia Procesu IEO.
7. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania oraz do odstąpienia od umowy na podstawie
przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. Jednocześnie Strony zastrzegają, że w
przypadku:
a. jeżeli jakiekolwiek oświadczenie Pożyczkodawcy o jakim mowa w
Regulaminie, w szczególności w Załączniku nr 1 okaże się nieprawdziwe,
b. jeżeli w Procesie KYC lub w trakcie obowiązywania Umowy zajdą okoliczności
obligujące do zastosowania właściwych przepisów o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub Pożyczkodawca odmówi dokonania
czynności niezbędnych związanych z Procesem KYC zgodnie z właściwymi
przepisami i Regulaminem,
Pożyczkobiorcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy zawartej na podstawie
niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym. Do wypowiedzenia Umowy
wystarczy przesłanie oświadczenia w formie dokumentowej na adres mailowy lub za pomocą
giełdy kanga.exchange. W takiej sytuacji Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy pożyczkę w
wysokości udzielonej pożyczki, jednakże bez odsetek za korzystanie z kapitału oraz bez
prowizji, jednakże z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w
szczególności z zastrzeżeniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu.
8. Strony uzgadniają, że Emitent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszego
Regulaminu na inne podmioty, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika, na co
Użytkownik wyraża niniejszym uprzednią i nieodwołalną zgodę.
§8
1. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Emitentem, a Użytkownikiem
podlegają przepisom prawa kraju, w którym siedzibę ma Emitent, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, znajdują zastosowanie przepisy
prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Strony poddają Regulamin i wszelkie spory wynikłe z wykonania jego postanowień
jurysdykcji sądów polskich, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące zaistnieć pomiędzy
Użytkownikiem a Emitentem w związku z Regulaminem, będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Emitenta, jednakże wyłącznie w przypadku gdy przepisy
bezwzględnie obowiązujące (w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta
Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie stanowią inaczej.
5. Strony ustalają, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą naruszać
odpowiednich przepisów o ochronie praw konsumenta, a w szczególności dotyczących
jurysdykcji sądów oraz sądu właściwego w sprawach o ochronę praw konsumenta.
6. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego
Regulaminu mogą być rozstrzygane w drodze mediacji lub za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Użytkownik jest obowiązany do ustalenia w jaki sposób i według jakiego prawa nastąpi
opodatkowanie, w związku z udziałem w Procesie IEO, w szczególności wydaniem

przedmiotu pożyczki oraz do ich ewentualnej zapłaty do właściwych organów skarbowych.
Pożyczkobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie podatkowe
poszczególnego Użytkownika, z tytułu jego uczestnictwa w Procesie IEO.
8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne
pozostałe postanowienia Regulaminu Strony uznają za wiążące i dokonają uzupełnienia
postanowień Regulaminu w taki sposób, aby jak najlepiej oddać zgodny zamiar Stron i cel
umowy zawieranej na podstawie Regulaminu.
9. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną całość.
10.
Użytkownik oświadcza, że jeżeli działa jako reprezentant innej osoby, to jest
prawidłowo umocowany do akceptacji niniejszego Regulaminu.
11.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu, wymagają powiadomienia
Pożyczkodawcy o tych zmianach w formie dokumentowej. Pożyczkobiorca zastrzega
sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku zmiany procedury lub
sposobu zwrotu pożyczki oraz pozostałych należności.

Załącznik nr 1 – Oświadczenia Pożyczkodawcy

Pożyczkodawca oraz każda osoba działająca w jego imieniu zawierając umowę na
podstawie Regulaminu zobowiązuje się i oświadcza, że:
1. Nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, który w zakresie swojej
działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia
kredytu lub pożyczki, w szczególności nie jest instytucją pożyczkową w rozumieniu ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 oraz z 2020 r.
poz. 2320).;
2. Nie jest obywatelem, rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej
Republiki Ludowej, ani innego państwa, którego prawo ogranicza, zabrania udziału w
Procesie IEO lub podobnych procesach związanych z obrotem kryptowaktywami, w
szczególności tokenami.
3. Nie działa w imieniu podmiotu czy też obywatela, rezydenta podatkowego Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej, ani innego państwa, którego prawo
ogranicza, zabrania udziału w Procesie IEO lub podobnych procesach związanych z
obrotem kryptowaktywami, w szczególności tokenami
4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów prawa polskiego,
tudzież w świetle przepisów Państwa, którego jest obywatelem.
5. Jeżeli działa jako przedstawiciel lub reprezentant Pożyczkodawcy, to jest prawidłowo i
skutecznie umocowany do akceptacji niniejszego Regulaminu i na każdym etapie
realizacji umowy zawartej na podstawie Regulaminu będzie w stanie udokumentować
swoje umocowanie na podstawie pisemnego upoważnienia lub na podstawie odpisu z
rejestru działalności właściwego kraju dotyczącego podmiotu w imieniu którego działa,
6. Zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i jest świadom tego, że akceptując
Regulamin nie nabywa żadnych praw do przedsiębiorstwa Emitenta, nie nabywa żadnych
praw do zysku z Działalności Pożyczkobiorcy, nie przystępuje do przedsiębiorstwa
Emitenta oraz Przedsięwzięcia pod jakimkolwiek tytułem, nie tworzy konsorcjum z
Emitentem i nabywa wyłącznie uprawnienia opisane wyraźnie w Regulaminie;
7. zdaje sobie w pełni sprawę z tego, że Proces IEO jest procesem opartym na
wykorzystaniu innowacyjnych technologii, których stosowanie wiąże się ze szczególnymi
ryzykami, w szczególności z ryzykiem uznania przez polskie organy państwowe lub unijne
organy stosowania ww. technologii za niedopuszczalne lub do uregulowania prawnego
Procesu IEO na innych zasadach niż obecnie obowiązujące, co może doprowadzić do
zmiany postanowień Regulaminu;
8. posiada wiedzę oraz doświadczenie w zakresie inwestowania niezbędne do oszacowania
ryzyka związanego z zawarciem umowy na podstawie Regulaminu,;
9. Na podstawie Regulaminu zawierana jest umowa pożyczki, a tokeny stanowią znaki
legitymacyjne do umowy pożyczki. Umowa pożyczki i tokeny nie mogą być traktowane
jako inwestycja, papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe.
10.
Środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki pochodzą z legalnego źródła,
o czym zapewnia Emitenta i gwarantuje legalność tych środków.
11.
Nie istnieją po jego stronie jakiekolwiek przeszkody, które mogłyby uniemożliwić
zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy zawartej na podstawie Regulaminu;
12.
Jeśli jest osobą fizyczną i pozostaje w związku małżeńskim – zapewnia i oświadcza,
że jego małżonek wyraził zgodę na zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i nie wnosi w
tym przedmiocie sprzeciwu
13.
nie toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe, egzekucyjne, administracyjne,
zabezpieczające, które mogłoby mieć wpływ na wykonanie umowy zawartej na podstawie
Regulaminu
14.
nie pozostaje w likwidacji, restrukturyzacji, upadłości, nie zostały złożone wnioski o
ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, zawarcie układu

dotyczące Pożyczkodawcy lub inne postępowania zmierzające do likwidacji, upadłości,
restrukturyzacji Pożyczkodawcy
15.
Pożyczka zostanie zwrócona wyłącznie na zasadach i w wysokości opisanej w
Regulaminie i Pożyczkodawca nie może oczekiwać żadnych innych uprawnień niż te
opisane w Regulaminie oraz oczekiwać wcześniejszego zwrotu udzielonej pożyczki. W
szczególności w przypadku zbycia tokenu na tzw. rynku wtórnym nie będzie mógł
domagać się od Pożyczkobiorcy zwrotu pożyczki.
16.
Proces IEO Proces dystrybucji Tokenów (ICO) nie jest:
1) ofertą publiczną w rozumieniu art. 3. ust. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub podobną;
2) działalnością zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w
rozumieniu art. 1a. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub podobną;
3) działalnością zarządzania funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub podobną;
4) działalnością wykonywaną przez fundusz inwestycyjny (fundusz inwestycyjny
otwarty,
fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty),
bądź
działalnością wykonywaną przez alternatywny fundusz inwestycyjny w rozumieniu
Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub podobną;
5) działalnością wykonywaną przez alternatywną spółkę inwestycyjną w rozumieniu
art. 8a. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub podobną;
6) działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub
podobną;
7) działalnością polegającą na świadczeniu usług płatniczych w rozumieniu art. 3.
Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub podobną;
8) działalnością bankową obejmującą m.in. czynności, o których mowa w art. 5 i 6
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub podobną;
9) działalnością outsourcingową w zakresie czynności bankowych, czynności
funduszy
inwestycyjnych lub zakładów ubezpieczeniowych bądź reasekuracyjnych w
rozumieniu
właściwych przepisów prawa powszechnego lub podobną;
10) działalnością funduszu emerytalnego w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r.o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych lub podobną;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki
Do:…………………………………………………(dane Pożyczkobiorcy)

Dane Pożyczkodawcy (imię i nazwisko lub nazwa):
……………………………………………………..
Adres email:
……………………………………………………..

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Niniejszym odstępuję od umowy pożyczki zawartej na podstawie Regulaminu.
Data zawarcia umowy pożyczki:

……………………………….

Wysokość udzielonej pożyczki:

……………………………….

Data i podpis: ………………………………..

Załącznik nr 3
POLITYKA PRYWATNOŚCI ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO
REGULAMINU PROCESU IEO W FORMULE TOKENU POŻYCZKOWEGO

Niniejszy dokument szczegółowo opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w
związku z Procesem IEO w Formule Tokenu Pożyczkowego.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest PERCENT sp. z o.o. z
siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 43/23,81-391, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:
0000899340, NIP: 5862369013, REGON: 388856217, kapitał zakładowy w wysokości
5000,00
złotych,
opłacony
w
całości/do
kwoty
5000,00
złotych,
e-mail:
office@percent.com.pl.
Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane przetwarzamy w następującym celu na następującej podstawie:
- w celu wykonania umowy pożyczki zawartej w związku z Procesem EO w Formule Tokenu
Pożyczkowego i wykonaniu wszelkich jej zobowiązań, w tym zwrotu przedmiotu pożyczki
oraz odsetek i prowizji oraz kontaktu z Tobą w związku z wykonaniem umowy o pożyczki –
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
- w celu dostarczenia Tobie naszego newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli wyrazisz
zgodę na jego dostarczenie,
- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. wypełnienia
obowiązków podatkowych, księgowych, o ile dojdzie do jakichkolwiek rozliczeń między
Administratorem a Tobą– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
- w celu analizy ruchu sieciowego, marketingu bezpośredniego, w tym marketingu
bezpośredniego podmiotów trzecich, w celu wyświetlania reklamy behawioralnej na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Jeżeli kontaktujesz się z nami poprzez adres email wskazany powyżej to w ten sposób
przekazujesz nam swoje dane osobowe takie jak email, nr rachunku bankowego do zwrotu
pożyczki, ale również inne dane zawarte w treści korespondencji, w szczególności imię i
nazwisko, adres mailowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać
kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Podstawą
prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również usprawiedliwiony interes w
postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania
określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię oraz adres e-mail. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dostarczyć Ci newsletter. Podstawą
przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz zrezygnować z
otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości
wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się ze mną i w ten sposób możesz
wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych.
Dane będą przechowywane przez cały czas jaki jest niezbędny do wykonania umowy
pożyczki. Po tym czasie będziemy przetwarzać dane do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki. W tym zakresie opieramy się o
prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który to interes
polega na archiwizacji informacji na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Treść korespondencji oraz umowa pożyczki może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w
stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Możesz domagać się jej usunięcia,
chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na interes Administratora i jego
nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Przekazywanie danych innym podmiotom
Twoje dane nie będą przez nas przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych. Natomiast musisz wiedzieć, że uczestnicząc w Procesie IEO, że
podałeś swoje dane podmiotom mającym siedzibę poza Unią Europejską. Warunkiem
bowiem uczestnictwa w Procesie IEO jest posiadanie konta w serwisie Kanga Exchange z
siedzibą na Seszelach.
Twoje dane natomiast będą przekazywane i przetwarzane przez podmioty, z którymi
współpracujemy w zakresie obsługi pożyczki oraz strony internetowej administratora tj.
hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze; dostawca systemu mailingowego, w
którym przechowywane są Twoje dane (jeżeli zapisałeś się do newslettera), dostawca
systemu do fakturowania oraz biuro rachunkowe (jeżeli między nami dochodzi do rozliczeń
finansowych) podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, podwykonawcy,
którym udzielamy dostępu w celu niezbędnym do prawidłowego rozliczenia umowy pożyczki i
wszelkich kwestii związanych z IEO.
Źródło pochodzenia danych oraz kategorie odnośnych danych
Informujemy, że Twoje dane takie jak: imię i nazwisko oraz adres mailowy zostały
przekazane nam przez Good Investments LTD spółkę prawa seszelskiego zarejestrowaną na
podstawie International Business Companies Act Republiki Seszeli, Company Number:
192185 – operatora serwisu Kanga Exchange.
Czy dane podlegają profilowaniu?
Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie to zautomatyzowane
przetwarzanie danych osobowych pozwalające ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w
szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą - o ile wywołuje
skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.
Korzystamy z narzędzi do automatycznego przetwarzania danych czy też z gromadzenia

pewnych informacji na temat użytkowników i ich analizowania jednak nie wywołuje to
skutków prawnych względem Użytkowników.
Twoje prawa odnośnie przetwarzania danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje ci prawo do:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio
taką zgodę wyraziłeś, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

