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REGULAMIN SERWISU 

BIGA SMS 

 
[Postanowienia wstępne] 

§ 1 

1. Organizatorem  usługi  SERWIS  BIGA   SMS   jest   Stalesia   sp.   z   o.o.   z   siedzibą w 

Krakowie, ul. Domagały 19, 30-741 Kraków, prowadząca sklepy sieci BIGA, zarejestrowana 

w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, 

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000257623, 

NIP: 6792899343, REGON: 12026802. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi SERWIS BIGA SMS polegającej 

na otrzymywania przez Użytkownika darmowych powiadomień SMS dotyczących bieżących 

dostaw i promocjami w wybranym przez Użytkownika sklepie sieci BIGA. 

3. Każda osoba, która na warunkach opisanych w Regulaminie zgłosiła chęć otrzymywania 

powiadomień SMS w ramach usługi SERWIS BIGA SMS jest jej Użytkownikiem. 

4. Zgłoszenie przez Użytkownika chęci otrzymywania powiadomień SMS w ramach usługi 

SERWIS BIGA SMS oznacza zaakceptowanie przez niego warunków Regulaminu. 

 

 
 

[Zasady korzystania z usługi] 

§ 2 

W celu zgłoszenia chęci otrzymywania powiadomień SMS w ramach usługi SERWIS BIGA 

SMS Użytkownik wysyła wiadomość o odpowiedniej treści na numer 661 005 344. Treść 

wiadomości  SMS  uzależniona  jest  od  wybranego  przez  Użytkownika  sklepu  sieci  BIGA  i 

podana jest na stronie internetowej: http://www.bigastyl.pl/serwis. Koszt wysyłki SMS jest 

zgodny z taryfą operatora. 

 
§ 3 

W celu rezygnacji z otrzymywania powiadomień SMS w ramach usługi SERWIS BIGA SMS   i 

usunięcia  swoich  danych  z  bazy  danych  Organizatora.  Użytkownik  wysyła  wiadomość  o  

odpowiedniej  treści  na  numer 661  005 344.  Treść  wiadomości  SMS  uzależniona  jest  od 

wybranego przez Użytkownika sklepu sieci BIGA i podana jest na stronie internetowej: 

http://www.bigastyl.pl/serwis. Koszt wysyłki SMS jest zgodny z taryfą operatora. 

http://www.bigastyl.pl/serwis
http://www.bigastyl.pl/serwis
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§ 4 

1. Po zgłoszeniu się przez Użytkownika w ramach usługi SERWIS BIGA SMS będzie on 

otrzymywał darmowe powiadomienia SMS  dotyczące  bieżących  dostaw  i  promocji  

w wybranym przez siebie sklepie sieci BIGA. 

2. Organizator zobowiązuje się do nie przesyłania Użytkownikowi treści wykraczających poza 

zamówione przez niego. 

[Postanowienia końcowe] 

§ 5 

1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej 

w Polsce, którzy odpowiadają na za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystani  

z usługi. 

2. Organizatora dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi. 
 

 

§ 6 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

1. korzystanie z usługi przez  osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego   

i szkody tym spowodowane, 

2. problemy w świadczeniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator 

przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł 

zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi 

o charakterze siły wyższej, 

3. Organizator   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   korzystanie   z    usługi   niezgodnie     

z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, 

4. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za  przerwy w  świadczeniu  usługi  zaistniałe  

z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Organizatora lub 

operatorów telefonii komórkowej (np. awarie, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub 

niezależnych od Organizatora, 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów 

telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają mu terminowe świadczenie usługi. 

 
§ 7 

Korzystanie z usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika 

na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych (numeru telefonu komórkowego) w 

celach promocji i marketingu za pośrednictwem nr tel. komórkowego, z którego zostanie wysłany 

sms. 
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Administratorem danych osobowych jest  Stalesia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domagały 19, 30-

741 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu  promocji i marketingu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. 

a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) - nie dłużej niż do czasu cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak 

ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione.   

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania  

i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego 

organu nadzorczego. . Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie 

udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.  

 

§ 8 

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi należy przesyłać listownie pod adres 

Organizatora: 

ul. Domagały 19 

30-741 Kraków 

2. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia usługi będą rozpatrywane przez 

Organizatora w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga sąd właściwy 

dla siedziby Organizatora. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej: 

http://www.bigastyl.pl/serwis i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Organizator ma prawo 

dokonać zmian w regulaminie, które wejdą w życie z upływem 14 dni od dnia ich publikacji. 

http://www.bigastyl.pl/serwis

