
Warunki handlowe 

I. Postanowienia ogólne 

1. Spółka MNFORCE, sp. z o.o. z siedzibą ul. Einsteinova 11, 851-01 Bratysława 
(Bratislava), REGON (słow. IČO) 46118641 (dalej tylko „Operator”) wpisany do 

Rejestru Handlowego (słow. Obchodný register) prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Bratysławie (słow. Okresný súd Bratislava I) w oddziale Sro., zakładka nr 91746/B. 
Operator jest płatnikiem VAT i ma przydzielony numer VAT SK2023241297. 

2. Respondentem jest osobą fizyczną, która ma ukończone przynajmniej 15 lat, 

zarejestruje się w aplikacji ePanel oraz akceptuje niniejsze Warunki handlowe. 
Rejestracja w ePaneulu jest dobrowolna. Respondent może w każdej chwili zrzec się 
swojego członkostwa. ePanel umożliwia zarejestrowanym Respondentom dostęp do 
kwestionariuszy internetowych, które organizuje Operator. 

3. Respondentami są użytkownicy Internetu, którzy w ramach platformy ePanel założą 
konto użytkownika. Założenie konta polega na wypełnieniu formularza 
rejestracyjnego, przeczytania oraz akceptacji niniejszych Warunków handlowych. 

4. Respondent jest zobowiązany podać w formularzu rejestracyjnym prawdziwe, 
całkowite i aktualne dane, a w przypadku ich zmiany obowiązany jest je 
zaktualizować. 

5. Respondent może zarejestrować się w ePanelu tylko jeden raz. Operator zastrzega 

sobie prawo do likwidacji konta Respondenta w ePanelu w przypadku wielokrotnej 

rejestracji, próby wielokrotnej rejestracji, albo celowego podania nieprawdziwych 

danych. 

6. Za każdy całkowicie, poprawnie i na czas wypełniony kwestionariusz Respondentowi 
zostaną przydzielone ePunkty, które będzie można wymienić na pieniądze, wypłacane 
w walucie Euro na konto bankowe Respondenta zawsze do 15 dnia miesiąca, albo na 
losy w konkursach, które ogłasza Operator. Bliższe informacje o ilości ePunktów, 
które będzie mógł Respondent uzyskać w konkretnym badaniu online są zawsze 
podane w zaproszeniu do kwestionariusza internetowego, które jest Respondentowi 

dostarczane elektronicznie. 

7. Respondent jest świadom tego, że Operator nie gwarantuje pewnej, minimalnej liczby 
zaproszeń do udziału w badaniach online. 

8. Organem kontrolnym, któremu podlega działalność Operatora jest Inspektorat 
Słowackiej Inspekcji Handlowej (słow. Slovenská obchodná inšpekcia) województwa 
bratysławskiego (słow. bratislavský kraj), ul. Prievozská 32, skrzynka pocztowa 5, 

820-07 Bratysława 27 (Bratislava). 
II. Ochrona danych osobowych 

1. Podstawą prawną do wykorzystywania przez Operatora danych osobowych 
Respondenta jest jego zgoda na wykorzystywanie i przechowywanie tych danych w 

zgodzie z § 9 ustawy o ochronie danych osobowych nr 122/2013 Z. z. (dalej tylko 

„Ustawa o ochronie danych osobowych”). 

2. Respondent akceptuje następujące warunki użytkowania ePanelu: 
Poprzez wypełnienie i potwierdzenie formularza rejestracyjnego udzielam, jako osoba 
fizyczna, której dotyczy ochrona danych osobowych w myśl Ustawy o ochronie 
danych osobowych, zgody Operatorowi na wykorzystywanie i przechowywanie moich 

danych osobowych, wyłącznie w celu dołączenia do bazy danych ePanelu i mojego 
ewentualnego udziału w badaniach internetowych. Zgody tej udzielam dobrowolnie na 



czas nieokreślony, przy czym mam prawo ją w każdej chwili wycofać. Jestem 
świadom tego, iż wycofanie mojej zgody jest jednoznaczne z wypisaniem z bazy 
danych ePanelu. Oświadczam, że dane osobowe, które zamieściłem/łam w formularzu 

rejestracyjnym są całkowite, prawdziwe, poprawne i aktualne. Potwierdzam, że w 
ePanelu zarejestrowałem się tylko raz. 

3. Respondent jednocześnie zgadza się na to, aby Operator informował go o zaproszeniu 
do udziału w badaniu internetowym. Wszystkie badania internetowe Operatora są 
anonimowe, żadne z danych osobowych Respondenta nie będą upubliczniane wraz z 
poszczególnymi odpowiedziami. 

4. Respondent zobowiązuje się do zachowania poufności o faktach i informacjach, o 
których dowie się podczas wypełniania kwestionariuszy online, wraz z zawartością 
treści badań i nie będzie rozpowszechniał żadnych materiałów, które są zawarte w 
tych badaniach (obrazki, tekst, nagrania, video). 

5. Wszystkie dane osobowe o każdym z Respondentów, podawane przy rejestracji służą 
wyłącznie do wyboru Respondentów do poszczególnym badań internetowych, na 
tworzenie statystyk oraz do kontaktu z Respondentami w związku z przesłaniem 
nagród za uzyskane ePunkty, i tylko w okresie trwania współpracy. 

6. Dane uzyskane od Respondentów jako odpowiedzi na pytania w kwestionariuszach 

online mają zastosowanie wyłącznie w badaniach prowadzonych przez Operatora a 
dostęp do nich mają tylko upoważnieni pracownicy Operatora. 

7. Respondent udziela jednocześnie Operatorowi zgody na informowanie Respondenta o 
nowościach w ePanelu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Zgodę, o 
której mowa w powyższym zdaniu, Respondent może w każdej chwili wycofać. 

III. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku niedotrzymania albo niespełnienia przez Respondenta któregokolwiek z 
powyżej podanych warunków lub obowiązków, Operator jest uprawniony usunąć 
takiego członka z ePanelu i bez upomnienia zlikwidować jego konto użytkownika w 
ePanelu bez jakiejkolwiek rekompensaty za niewykorzystane ePunkty. 

2. Operator ma prawo zmienić niniejsze Warunki handlowe. Nowe ich brzmienie ma 

Operator obowiązek zamieścić w nowościach w ePanelu na czas przynajmniej 2 
tygodni. Po upływie tego okresu niniejsze Warunki handlowe tracą moc prawną a 
zyskują ją nowe Warunki handlowe. Jeżeli Respondent nie akceptuje nowego 

brzmienia Warunków handlowych ma możliwość zlikwidować swoje konto 
użytkownika. 

3. Operator i Respondent uzgodnili, że w pełni akceptują komunikację na odległość – 

telefoniczną, elektroniczną formę komunikacji, przede wszystkim za pośrednictwem 
poczty elektronicznej e-mail i sieci internetowych, jako obowiązującą i wiążąca obie 
strony umowy. 

4. Respondent oświadcza, że przed rejestracją do ePanelu zapoznał się z niniejszymi 
Warunkami handlowymi. Zgadza się z ich brzmieniem i akceptuje możliwość 
wykorzystywania i przechowywania przez Operatora jego danych osobowych. 

5. Respondent nie może rościć sobie prawa do rekompensaty za ewentualną szkodę, 
która byłaby spowodowana niefunkcjonalnością, niedostępnością lub złą dostępnością 
ePanelu lub jakichkolwiek innych następstw użytkowania ePanelu. 

6. Operator zastrzega sobie prawo do likwidacji konta użytkownika w ePanelu, które 
zostało utworzone, ale nie było używane przez okres dłuższy niż 1 rok. 

7. Niniejsze Warunki handlowe zaczynają obowiązywać z dniem 06.04.2017 r. 



 


