
Regulamin	świadczenia	usługi	
„E-book	dla	przedsiębiorcy”	

	
	
	Rozdział	I	Definicje		

1) E-book	–	subiektywny	poradnik	mający	na	celu	przedstawienie	
przede	wszystkim	praktycznych	narzędzi,	aplikacji	mających	na	
celu	wsparcie	Przedsiębiorcy	w	rozwoju	własnego	biznesu.	

2) Formularz	 –	 formularz	 internetowy	 umieszczony	 na	 stronie	
https://ideamoney.pl/21-narzedzi-dla-malego-biznesu	służący	
do	 wprowadzenia	 danych,	 w	 tym	 danych	 osobowych	
potrzebnych	 do	 udostępnienia	 E-booka	 lub	 wyrażenia	
właściwych	zgód.	

3) Idea	 Money	 –	 Idea	 Money	 Spółka	 Akcyjna	 z	 siedzibą		
w	Warszawie,	ul.	Przyokopowa	33,	01-208	Warszawa,	wpisana	
do	 rejestru	 przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	
prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 dla	 m.	 st.	 Warszawy	 w	
Warszawie,	 XII	 Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	
Sądowego,	 pod	 numerem	 KRS	 0000292108,	 REGON	
141138798,	 NIP	 7010090534,	 o	 kapitale	 zakładowym	
opłaconym	w	całości	w	wysokości	10.783.162,00	zł;	

4) Przedsiębiorca	 –	 przedsiębiorca	 prowadzący	 działalność	
gospodarczą	 na	 podstawie	 obowiązujących	 przepisów	 prawa,	
zainteresowany	otrzymaniem	E-booka.	

5) Regulamin	–	niniejszy	Regulamin	świadczenia	usługi	„E-book	
dla	przedsiębiorcy”,	

6) Strony	–	Przedsiębiorca	i	Idea	Money	łącznie,	
7) RODO	-	Rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	

2016/679	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	 (ogólne	 rozporządzenie	 o	 ochronie	
danych).	
	
Rozdział	II	Postanowienia	wstępne,	oświadczenia	
§1	Przepisy	ogólne	

8) Regulamin	określa	zasady	świadczenia	wzajemnego	pomiędzy	
Idea	Money	S.A.	a	Przedsiębiorcą.		

9) Idea	Money	 zobowiązuje	 się	 do	 udostepnienia	 Przedsiębiorcy	
publikacji	„Kontroluj	finanse,	rozwijaj	biznes	-	21	użytecznych	
narzędzi	dla	małego	biznesu”,	

10) Przedsiębiorca	 oświadcza,	 że	 jest	 przedsiębiorcą		
w	 rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 6	 marca	 2018	 Prawo	
przedsiębiorców	(tj.	Dz.U.	2018	poz.	646	ze	zm.).	

11) Przedsiębiorca	 zobowiązuje	 się	 do	 wyrażenia	 wskazanych	 w	
Regulaminie	 zgód,	 w	 tym	 do	 złożenia	 oświadczeń	 woli	 w	
zakresie	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 do	 celów	
marketingu	własnego	Idea	Money	S.A.	

12) Przedsiębiorca	 oświadcza,	 że	 wszelkie	 wprowadzone	 przez	
niego	 za	 pośrednictwem	 strony	 internetowej	
https://ideamoney.pl/21-narzedzi-dla-malego-biznesu	 dane	
dotyczą	 jego	 osobiście	 oraz	 są	rzetelne,	 aktualne,	 zgodne		
z	 prawdą	 na	 dzień	 ich	wprowadzenia	 oraz,	 że	wprowadza	 je	
całkowicie	dobrowolnie.	

13) Idea	Money	S.A.	zastrzega	sobie	prawo	do	jednostronnej	decyzji	
o	zakończeniu	niniejszej	akcji	bez	podania	przyczyny.		
	
Rozdział	III	Świadczenia	wzajemne	
§	2	Udostepnienie	E-book	

14) Wypełniając	 Formularz	 Przedsiębiorca	 w	 celu	 uzyskania	
dostępu	 do	 E-booka	 zobowiązany	 jest	 wpisać	 wartości	 we	
wszystkie	pola	Formularza	(zakres	danych	obejmuję:	firmę,	NIP,	
numer	telefonu	komórkowego,	adres	e-mail).	

15) Przedsiębiorca	 uzyskuje	 dostęp	 do	 E-booka	 z	 chwilą	
wypełnienia	Formularza,	jego	przesłania	poprzez	opcję	„Wyślij”	
oraz	 wyrażenia	 towarzyszących	 mu	 oświadczeń	 w	 postaci	
Akceptacji	Regulaminu	i	wyrażenia	stosownych	zgód.	

16) Idea	 Money	 zapewnia	 Przedsiębiorcy	 możliwość	 pobrania		
E-booka	 za	 pośrednictwem	 jednej	 ze	 wskazanych	 form	
(stosownie	do	wyboru	Idea	Money):	

a) linku	 przekazanego	 na	 numer	 telefonu	 wskazany	
przez	Przedsiębiorcę	na	Formularzu,	

b) linku	 przekazanego	 na	 adres	email	wskazany	przez	
Przedsiębiorcę	na	Formularzu,	

	
	

	
	
	

c) strony	internetowej	Idea	Money	S.A.,	po	uzupełnieniu	
i	przesłaniu	przez	Przedsiębiorcę	Formularza.		

	
§	3	Warunki	techniczne	

17) Idea	Money	udostępnia	pobranie	E-booka	w	formacie	pliku	PDF.	
18) Przedsiębiorca	w	celu	odczytania	zawartości	E-booka	powinien	

posiadać	 program	 Adobe	 Acrobat	 Reader	 lub	 inne	
oprogramowanie	obsługujące	pliki	w	formacie	PDF.	

19) W	 przypadku	 zaistnienia	 awarii	 technicznej,	 czy	 innego	
podobnego	 zdarzenia	 skutkującego	 brakiem	 możliwości	
przesłania	 do	 Przedsiębiorcy	 linku	 lub	 pobrania	 przez	
Przedsiębiorcę	 E-booka,	w	 takim	 zakresie	w	 jakim	przyczyna	
leży	 po	 stronie	 Idea	 Money,	 Idea	 Money	 poinformuje	
Przedsiębiorcę	niezwłocznie	o	 tym	 fakcie	 i	udostępni	e-booka	
niezwłocznie	 po	 ustaniu	 przyczyny.	 	 Idea	 Money	 nie	 ponosi	
odpowiedzialności	za	brak	udostepnienia	E-booka	w	przypadku	
zaistnienia	 siły	 wyższej	 lub	 z	 powodu	 przyczyn	 leżących	 po	
stronie	 Przedsiębiorcy.	 Przedsiębiorcy	 nie	 przysługują	 z	 tego	
tytułu	roszczenia	względem	Idea	Money.		

	
§	4	Zgody	na	przetwarzanie	

20) Idea	 Money	 świadczy	 usługę	 „E-book	 dla	 przedsiębiorcy”	
wyłącznie	 Przedsiębiorcom,	 którzy	 zaakceptowali	 Regulamin,	
wprowadzili	 dane	 zgodnie	 z	 §2	 ust.	 14	 Regulaminu	 oraz		
udzielili	Idea	Money	poniższych	zgód:		
a) Wyrażam	zgodę	na	przetwarzanie	przez	Idea	Money	S.A.	

moich	 danych	 osobowych	 w	 celu	 marketingu	
bezpośredniego,	w	 tym	profilowania	w	ww.	celu.	Zgoda	
może	być	wycofana	w	każdym	czasie.	

b) Wyrażam	 zgodę	 na	 otrzymywanie	 od	 Idea	 Money	 S.A.	
informacji	 handlowej	 drogą	 elektroniczną	 w	 postaci	
wiadomości	 e-mail	 na	 wskazany	 adres	 mailowy	
i	w	formie	 wiadomości	 tekstowych	 SMS	 na	 wskazany	
numer	telefonu	komórkowego.	Zgoda	może	być	wycofana	
w	każdym	czasie.	

c) Wyrażam	zgodę	 na	wykorzystywanie	 przez	 Idea	Money	
S.A.	 telekomunikacyjnych	 urządzeń	 końcowych,	 w	 tym	
telefonów	i	automatycznych	systemów	wywołujących,	w	
celu	 marketingu	 bezpośredniego.	 Zgoda	 może	 być	
wycofana	w	każdym	czasie.	

	
Rozdział	IV	Odpowiedzialność	Idea	Money	

21) Idea	Money	przekazując	Przedsiębiorcy	E-booka,	oświadcza	że:	
a) publikacja	 jest	 subiektywnym	 zbiorem	porad,	 narzędzi,	

aplikacji	mających	na	celu	przede	wszystkim	ułatwienie	
Przedsiębiorcy	 pozyskania	 informacji	 wspierających		
w	prowadzeniu	i	rozwoju	własnego	biznesu,	

b) dołoży	 należytej	 staranności	 przy	 wykonywaniu	
czynności	na	podstawie	Regulaminu,	

c) nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 efekty	 i	 skutki	 decyzji	
podjętych	przez	Przedsiębiorcę	na	podstawie	 informacji	
zawartych	w	E-bookach,		

d) nie	ponosi	odpowiedzialności	za	treść	i	oferty	podmiotów	
oferujących	narzędzia,	aplikacje.	

22) Idea	 Money	 niniejszym	 zwraca	 uwagę	 Przedsiębiorcy	 na	
następujące	kwestie	związane	z	treścią	E-booka:	
a) Informacje	 przekazane	 przez	 Idea	Money	 nie	 stanowią	

oferty	w	rozumieniu	przepisów	Kodeksu	Cywilnego,	
b) Informacje	 zawarte	 w	 E-bookach	 nie	 stanowią	

rekomendacji	 co	 do	 postępowania,	 a	 Przedsiębiorca	
oświadcza	że	nie	będzie	wnosił	w	związku	z	tym	żadnych	
roszczeń	w	stosunku	do	Idea	Money.	

23) przekazane	Przedsiębiorcy	informacje	są	aktualne	w	momencie	
ich	 przekazania,	 a	 Idea	 Money	 nie	 ma	 obowiązku	
przekazywania	 informacji	 stanowiących	 aktualizacje	
przekazanych	informacji.	

24) Informacja	 przekazywane	 w	 treści	 E-booka	 nie	 stanowią	
zobowiązania	 Idea	 Money	 o	 charakterze	 gwarancyjnym		
w	związku		prowadzoną	przez	Przedsiębiorcę	działalnością.	
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Rozdział	V	Postanowienia	końcowe	
§	5	Podstawy	prawne	
Podstawą	prawną	w	zakresie	zgody	na	otrzymywanie	informa-
cji	handlowej	za	pośrednictwem	środków	komunikacji	elektro-
nicznej	jest	art.	10		Ustawy	z	dnia	18	lipca	2002	roku	o	świad-
czeniu	usług	drogą	elektroniczną	(Dz.	U.	z	2017	r.,	poz.1219	t.j.),	
zaś	w	przypadku	zgody	na	wykorzystywanie	telekomunikacyj-
nych	urządzeń	końcowych	jest	art.	172	ustawy	z	dnia	16	lipca	
2004	 r.	 Prawo	 telekomunikacyjne	 (Dz.U.	 2017	 poz.	 1970	 t.j.).	
Wyrażenie	zgód	konieczne	do	spełnienia	świadczenia	wzajem-
nego	przez	Przedsiębiorcę. 

	
§	6	Dane	osobowe	

25) W	zakresie	w	 jakim	Przedsiębiorca	 podlega	 przepisom	RODO	
Idea	Money	informuje:		
a) Idea	Money	S.A.	 z	 siedzibą	w	Warszawie,	 zwany	dalej	

także	 „IM”	 lub	 „Idea	Money”	 (adres:	 ul.	 Przyokopowa	
33,	 01-208	 Warszawa)	 jest	 administratorem	 danych	
osobowych;			

b) Zgoda	 dotycząca	 przetwarzania	 danych	osobowych	w	
celach		marketingu	własnego	Idea	Money	S.A.,	stanowi	
podstawę	 prawną	 przetwarzania	 danych	 osobowych	
Przedsiębiorcy	określoną	w	art.	6	ust.	1	lit.	a)	 	Rozpo-
rządzenia	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	
2016/679	z	dnia	27	kwietnia	2016	r.		

c) Zgody	mogą	być	wycofane	w	dowolnym	momencie,	jed-
nak	cofnięcie	zgód	nie	będzie	wpływać	na	zgodność	z	
prawem	przetwarzania,	którego	dokonano	na	podsta-
wie	tych	zgód	przed	ich	wycofaniem.		

d) Idea	 Money	 podaje	 następujące	 dane	 do	 kontaktu	 w	
sprawach	 dotyczących	 przetwarzania	 danych	 osobo-
wych:	adres	e-mail:	kontakt@ideamoney.pl,	numer	te-
lefonu:	801	700	802;	

e) Z	 inspektorem	ochrony	 danych	w	 Idea	Money	można	
kontaktować	 się	 pod	 adresem	 e-mail:	 iod@ideamo-
ney.pl	 lub	 pisemnie:	 Inspektor	Ochrony	Danych,	 Idea	
Money	S.A.,	ul.	Przyokopowa	33,	01-208	Warszawa;	

f) Podstawę	 prawną	 przetwarzania	 danych	 Przedsię-
biorcy	w	celach	marketingowych	stanowi	art.	6	ust.	1	lit.	
a)	 RODO	 –	 dobrowolnie	 wyrażona	 zgoda.	 Przy	 czym	
wyrażenie	jej	jest	konieczne	do	spełnienia	świadczenia	
wzajemnego	przez	Przedsiębiorcę.		

g) W	 zakresie	 świadczenia	 usługi	 „E-book	 dla	 przedsię-
biorcy”	podstawę	przetwarzania	stanowi	-	art.	6	ust.	1	
lit.	b)	RODO;		

h) Dane	przetwarzane	będą	w	celu:	1)	marketingu	bezpo-
średniego,	w	tym	profilowania	w	tym	celu	poprzez	do-
stosowywanie	produktów	i	usług	do	potencjalnych	po-
trzeb	Przedsiębiorcy;	2)	przesyłania	do	Przedsiębiorcy	
informacji	 handlowej	 drogą	 elektroniczną	 w	 postaci	
wiadomości	 e-mail,	 w	 tym	 newslettera,	 przesyłanych	
na	wskazany	adres	mailowy	i	w	formie	wiadomości	tek-
stowych	 SMS	 na	wskazany	 numer	 telefonu	 komórko-
wego	 oraz	 na	 wykorzystywanie	 podanych	 adresu	 e-
mail	 i	 numeru	 telefonu	 do	 prowadzenia	 marketingu	
bezpośredniego	za	pośrednictwem	poczty	elektronicz-
nej,	wiadomości	SMS	oraz	drogą	telefoniczną;	3)	reali-
zacji	świadczenia	usługi	„E-book	dla	przedsiębiorcy”.	

i) Podstawę	 prawną	 przetwarzania	 danych	 Przedsię-
biorcy	stanowi	także	art.	6	ust.	1	lit.	f)	RODO	–	uzasad-
niony	interes	Idea	Money.	Dane	przetwarzane	są	wów-
czas	w	celu:		1)	archiwalnym	–	tj.	zabezpieczenia	infor-
macji	na	wypadek	prawnej	potrzeby	wykazania	faktów	
związanych	ze	świadczeniem	usługi	na	rzecz	Przedsię-
biorcy;	2)	badania	satysfakcji	Przedsiębiorcy;	3)	rozpa-
trywania	potencjalnych	reklamacji	i	zgłoszonych	rosz-
czeń	Przedsiębiorcy	w	związku	ze	świadczeniem	usług	
na	jego	rzecz	–		prawnie	uzasadniony	interes	Money	po-
lega	na	rozpatrzeniu	zgłoszenia	będącego	przedmiotem	

reklamacji	 oraz	 obrony	 przez	 potencjalnymi	 roszcze-
niami.	

j) dane	 osobowe	 Przedsiębiorcy	 będą	 przetwarzane	
przez	 Idea	Money:	 1)	 do	 czasu	 wycofania	 udzielonej	
zgody;	 2)	wniesienia	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	
Pani/Pana	danych,	które	Idea	Money	realizuje	na	pod-
stawie	 prawnie	 uzasadnionego	 interesu.	 Sprzeciw	
może	być	wniesiony	za	pośrednictwem	wyżej	wskaza-
nych	 kanałów	 komunikacji,	 tj.	 elektronicznie	 (mai-
lowo),	 telefonicznie	 (CallCenter)	 lub	 papierowo.	 W	
przypadku	 wniesienia	 sprzeciwu	 Idea	Money	 zaprze-
stanie	 przetwarzać	 dane	 osobowe	 Przedsiębiorcy	 w	
tym	zakresie,	chyba	że	będzie	w	stanie	wykazać,	że	w	
stosunku	 do	 danych	 Przedsiębiorcy	 istnieją	 dla	 Idea	
Money	ważne	prawnie	uzasadnione	podstawy,	które	są	
nadrzędne	 wobec	 interesów	 Przedsiębiorcy,	 praw	 i	
wolności,	 lub	 dane	 będą	 niezbędne	 do	 ewentualnego	
ustalenia,	 dochodzenia	 lub	 obrony	 roszczeń;	 3)	 przez	
czas	realizacji	świadczenia	usługi	„E-book	dla	przedsię-
biorcy”	a	także	przez	terminy	wynikające	z	powszech-
nie	 obowiązujących	 przepisów	 prawa	 po	 wykonaniu	
usługi	4)	w	przypadku	wniesienia	reklamacji	-	do	mo-
mentu	przedawnienia	potencjalnych	roszczeń	wynika-
jących	z	świadczenia	usługi	„E-book	dla	przedsiębiorcy”	
lub	z	innego	tytułu.	

k) Do	danych	osobowych	mogą	też	mieć	dostęp	podwyko-
nawcy	Idea	Money,	tj.	firmy	księgowe,	prawnicze,	audy-
torskie,	marketingowe	a	także	dostawcy	IT	lub	innych	
usług	 	 (przetwarzający	 w	 imieniu	 Idea	 Money),	 oraz	
podmioty	powiązane	z	Idea	Money.		

l) Przysługuje	Przedsiębiorcy		prawo	do	żądania	od	Idea	
Money,	jako	administratora	danych:	

- dostępu	do	danych	osobowych,		
- sprostowania	danych	osobowych,		
- usunięcia	danych	osobowych,	
- ograniczenia	 przetwarzania	 danych	 oso-

bowych,				
m) ponadto	 Idea	Money	 informuje,	 że	przysługuje	Przed-

siębiorcy	również	prawo	wniesienia	skargi	do	organu	
nadzorczego	 zajmującego	 się	 ochroną	 danych	 osobo-
wych.		

§7	Reklamacje	
26) Reklamacje	 składane	 są	w	 formie	 pisemnej	 na	 adres	 siedziby	

Idea	Money	S.A.	(Idea	Money	S.A.,	ul.	Przyokopowa	33,	01-208	
Warszawa),	osobiście	w	siedzibie	Idea	Money	S.A.,	za	pośrednic-
twem	 formularza	 reklamacyjnego	 umieszczonego	 na	 stronie	
www.ideamoney.pl	 lub	 na	 adres	 e-mail:	 reklamacje@ideamo-
ney.pl		

27) Idea	Money	rozpatruje	reklamacje	w	terminie	30	(trzydziestu)	
dni	od	dnia	otrzymania	reklamacji.	

28) W	 przypadkach	wymagających	 dokonania	 dodatkowych	 usta-
leń,	Idea	Money	może	przedłużyć	termin	rozpatrzenia	reklama-
cji,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 2	 powyżej,	 informując		
o	tym	Przedsiębiorca	oraz	podając	przyczyny	przedłużenia	ter-
minu,	a	także	wskazując	nowy	termin	rozpatrzenia	reklamacji.	

29) Odpowiedzi	na	Reklamację	Idea	Money	S.A.	udziela	w	formie	pi-
semnej	 lub	 za	 pomocą	 innego	 trwałego		 nośnika		 informacji.	
Na		wniosek		 skarżącego		Idea		Money			S.A.	 		udziela		odpowie-
dzi		na		Reklamację	za	pośrednictwem	poczty	elektronicznej.	
	

§7		Przepisy	końcowe	
30) Świadczenie	 Idea	 Money	 S.A.	 zostaje	 zrealizowane	 wraz	 z	

udostepnieniem	 Przedsiębiorcy	 E-booka,	 zaś	 świadczenie	
Przedsiębiorcy	 wraz	 z	 udzieleniem	 Idea	 Money	 stosownych	
zgód.		

31) Użyte	 w	 Regulaminie	 śród	 tytuły	 służą	 jedynie	 wygodzie	
posługiwania	się	nim	i	nie	mogą	być	podstawą	do	interpretacji	
jego	postanowień.	

32) Przedsiębiorca	 oświadcza,	 iż	 Regulamin	 został	 przez	 niego	
przeczytany,	 jego	treść	 i	 skutki	prawne	są	w	całości	dla	niego	
zrozumiałe	i	zostały	w	takiej	postaci	w	całości	zaakceptowane,	
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na	 dowód	 czego	 zaakceptował	 Regulamin	 za	 pośrednictwem	
strony:	https://ideamoney.pl/		
	

33) Osoba	 reprezentująca	 Przedsiębiorcę	 i	 akceptująca	 treść	
Regulaminu	 oświadcza,	 że	 zgoda	 na	 związanie	 się	 treścią	
Regulaminu	mieści	się	w	zakresie	jej	kompetencji,	ewentualnie	
udzielonego	 jej	 pełnomocnictwa,	 a	 w	 razie	 złożenia	 tego	
oświadczenia	 niezgodnie	 ze	 stanem	 faktycznym	 ponosi	
odpowiedzialność	za	wszelkie	wynikłe	z	tego	tytułu	szkody.	

34) Jeżeli	 którekolwiek	 postanowienie	 Regulaminu	 jest	 lub	 stanie	
się	nieważne	w	części	lub	w	całości,	nie	będzie	to	miało	wpływu	
na	 ważność	 pozostałych	 postanowień	 Regulaminu.	 W	 takim	
wypadku	 Strony	 zastąpią	 nieważne	 postanowienie	 ważnym	
postanowieniem,	które	będzie	odpowiadało	w	jak	najbliższym	
zakresie	celowi	nieważnego	postanowienia.	

35) Wszelkie	ewentualne	spory	mogące	wyniknąć	na	 tle	niniejszej	
akcji	 lub	 z	 nią	 związane	 będą	 rozstrzygane	 w	 drodze	
polubownej,	 a	 w	 wypadku	 braku	 porozumienia	 pomiędzy	
Stronami	 zostaną	 poddane	 rozstrzygnięciu	 przez	 sąd	
powszechny	właściwy	dla	siedziby	Idea	Money.	
	


