
Regulamin korzystania z usługi KRN/POP 

 

( Prezentacja ofert w portalu KRN.pl - Krajowy Rynek Nieruchomości wraz z dostępem 

do  programu POP – Przegląd Ofert Prywatnych ) 

 

§1 Postanowienia Ogólne. 

 
1) Usługodawcą jest KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0001003077, NIP: 6793253382. 

2) Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady i warunki świadczenia dla 

Zamawiającego przez Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. usługi KRN/POP. tj. 

szczegółowe zasady korzystania z dostępu do programu POP oraz zamieszczania ofert na 

portalu KRN.pl 

3) Usługa KRN/POP jest świadczona tylko i wyłącznie dla klientów będący 

przedsiębiorstwami zajmującymi się zawodowo nieruchomościami. 

4) Na potrzeby niniejszego Regulaminu tworzy się słowniczek pojęć: 
 

a) POP – Przegląd Ofert Prywatnych program służący przeglądaniu ofert zamieszczanych 

przez osoby prywatne w źródłach prasowych i internetowych 

b) KRN.pl – portal, za pomocą którego Krajowy Rynek Nieruchomości świadczy usługi w 

postaci umieszczania i prezentacji ofert Zamawiającego dotyczących nieruchomości w 

zakresie jej sprzedaży, wynajmu, kupna lub zamiany. 

c) Zamawiający – biuro nieruchomości, pośrednicy nieruchomości, rzeczoznawcy, notariusze, 

deweloperzy i inne przedsiębiorstwa zajmujące się zawodowo nieruchomościami, 

korzystający na warunkach ustalonych w niniejszym regulaminie z usługi KRN/POP 

d) Ogłoszeniodawca - osoba prywatna zamieszczająca ogłoszenia dotyczące sprzedaży, 

zakupu, zamiany, wynajmu nieruchomości w portalach internetowych będących własnością 

Krajowego Rynku Nieruchomości, a także innych mediach wymienionych na portalu 

www.pop.krn.pl 

e) Pakiet – zakres usługi POP/KRN wraz ze wskazaniem sposobu płatności, zakresu usług 

oraz okresu ich trwania. 

f) Cena - cena netto (bez podatku VAT) usługi podana na stronie internetowej 

www.pop.krn.pl 

http://www.pop.krn.pl/
http://www.pop.krn.pl/


g) Formularz Zamówienia - funkcjonalność pozwalająca na złożenie Zamówienia 

konkretnego pakietu, a także podanie odpowiednich danych i dokonanie wyboru sposobu 

płatności. 

h) Klient - przedsiębiorca korzystający z usługi POP/KRN. 
 

i) Krajowy Rynek Nieruchomości/Administrator podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 
 

j) Użytkownik - każdy podmiot korzystający z usługi POP/KRN. 
 

k) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia umowy z Krajowym 

Rynkiem Nieruchomości, której przedmiotem jest umożliwienie Klientowi dostęp do 

programu POP oraz eksport ofert na KRN.pl. Zamówienie określa liczbę loginów z których 

Klient będzie mógł skorzystać, a także określa sposób zapłaty oraz dane Klienta 

5) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. 

6) Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

 

§2 Korzystanie z POP. 

 
 

1) Korzystanie z POP przez Zamawiającego polega tylko i wyłącznie na ściąganiu, 

przeglądaniu bazy ofert, ich aktualizacji i opatrywaniu komentarzami, a to wszystko w celu 

ułatwienia mu kontaktu z klientem – ogłoszeniodawcą. 

2) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. zobowiązuje się do udostępniania 

Zamawiającemu, który zakupił usługę KRN/POP, swojej bazy POP, która zawiera 

zestawienie ofert prywatnych prezentowanych w różnych mediach, zarówno 

prasowych, jak i poza prasowych, z wybranego przez Zamawiającego województwa. 

Informacje o pochodzeniu tych ofert są ujawnione w zakładce "Źródła" dostępnej w 

uruchomionym programie. 

3) Oferty drukowane w prasie, Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. zamieszcza w 

bazie w dniu ich publikacji najpóźniej do godziny 10:00 danego dnia a w wypadku 

pozostałych źródeł – na bieżąco ( w czasie rzeczywistym ). 

4) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za 

treść ani prawdziwość ofert publikowanych w bazie. 

5) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. selekcjonuje oferty i eliminuje te, które 

zostały zamieszczone przez osoby inne niż osoby prywatne. W razie gdy selekcja 

dokonana przez Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. okaże się niewystarczająca, 

Zamawiający w trakcie procesu użytkowania programu jest zobowiązany do zaznaczenia 

takiej oferty jako zamieszczonej przez biuro pośrednictwa, w celu uszczelniania systemu 

selekcji. 



6) Zamawiający przekaże do Krajowego Rynku Nieruchomości numery 

telefonów kontaktowych, jakie widnieją w zamieszczanych przez niego w 

mediach ogłoszeniach. 

7) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowych 

wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych, w godzinach nocnych od 01:00 do 06:00 

rano, przerwy techniczne nie są wliczane w gwarantowany czas dostępności usługi. 

8) Podstawą do legalnego użytkowania programu POP jest uzyskanie loginu i hasła od 

Krajowego Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. Każdy Zamawiający otrzymuje swój 

niepowtarzalny login i hasło. Wszelkie próby rozpowszechniania, udostępniania osobom 

trzecim oraz korzystania z przydzielonego loginu i hasła przez więcej niż jednego 

Zamawiającego będą skutkować czasowym lub trwałym odłączeniem usługi. Krajowy 

Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub nie osiągnięte 

zyski spowodowane odłączeniem usługi POP wskutek naruszenia regulaminu, a w 

szczególności niniejszego ustępu. 

9) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. nie archiwizuje danych wprowadzanych przez 

Zamawiającego (komentarzy, markerów itp.). Wprowadzone do systemu dane zostają 

całkowicie i bezpowrotnie usuwane z serwera w momencie usunięcia ich przez 

Zamawiającego. Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. nie archiwizuje również 

komentarzy, oznaczeń ofert nadanych przez Zamawiających, których konto zostało usunięte 

z powodu rezygnacji z usługi lub z powodu zaległości z opłatami. 

10) Do prawidłowego działania aplikacji konieczna jest przeglądarka internetowa Mozilla 

Firefox w wersji co najmniej 76.0 lub Chrome w wersji co najmniej 87.0 O zmianach w 

wymaganym oprogramowaniu Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. będzie 

informować użytkowników (zamawiających) programu POP on-line za pomocą scrolla 

informacyjnego z 14 dniowym wyprzedzeniem. Obsługiwane systemy operacyjne: 

Windows 8 oraz 10, systemy Linux, Android oraz MACOS oraz IOS. 

11) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo i poufność 

danych przekazywanych do systemu (loginów, haseł i całości komunikacji klient-serwer) 

dzięki połączeniu szyfrowanemu protokołem SSL, nie ponosi jednak odpowiedzialności 

za ewentualną utratę lub wyciek danych spowodowany niezachowaniem przez 

użytkownika podstawowych zasad bezpieczeństwa i poufności danych (wylogowywanie 

się z systemu, nie udostępnianie osobom trzecim loginów i haseł, itp.). 

 
§3 Korzystanie z portalu KRN.pl – eksport ofert. 

 

1) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. zobowiązuje się do zamieszczenia w portalu 

internetowym "Krajowy Rynek Nieruchomości" (www.krn.pl), zwanego dalej KRN.pl, 

prezentacji oferty Zamawiającego dotyczącej nieruchomości w zakresie jej sprzedaży, 

wynajmu, kupna lub zamiany pod warunkiem wykupienia przez niego usługi KRN/POP. 



2) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. zobowiązuje się - na podstawie informacji 

zawartych w Zamówieniu - do przygotowania i udostępnienia w portalu internetowym 

KRN.pl prezentacji ofert. 

3) W ramach usługi Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. przydziela Zamawiającemu 

indywidualny adres strony www.nazwazamawiającego.krn.pl oraz udostępnia panel 

administracyjny do samodzielnego wprowadzania i aktualizacji ofert - w terminie 3 dni 

roboczych od daty dostarczenia Zamówienia. 

4) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. zapewnia Zamawiającemu pomoc techniczną 

w użytkowaniu panelu administracyjnego - w formie elektronicznej (e-mail: 

kontakt@krn.pl) lub telefonicznie (tel. 502-771-219 ). 

5) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. umożliwia Zamawiającym automatyczne 

exporty ogłoszeń z określonych programów do obsługi biur nieruchomości. 

6) Zamawiający jest zobowiązany najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od 

aktywowania zamówionej przez siebie usługi do zgłoszenia drogą mailową 

ewentualnych zastrzeżeń. Po tym terminie uznaje się roszczenia Zamawiającego do 

jakości świadczonej usługi za nieuzasadnione. 

7) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. nie odpowiada za treść ogłoszeń 

Zamawiającego prezentowanych w portalu KRN.pl. Jednakże Krajowy Rynek 

Nieruchomości zastrzega sobie prawo usunięcia z portalu ogłoszeń: zawierające treści 

bezsensowne, niecenzuralne, uznane powszechnie za obraźliwe, niezwiązane z rynkiem 

nieruchomości, wprowadzone przez firmę (np. biuro pośrednictwa, dewelopera, inwestora), 

zawierające reklamę firmy lub instytucji w postaci np. adresu z linkiem do strony www, 

niezgodne z przyjętymi normami języka polskiego. 

8) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. ma prawo do edycji lub usunięcia 

zamieszczonego Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli zawiera ono treści 

powszechnie uznane za obraźliwe, obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej 

konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące wizerunkowi grupie 

Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o., wprowadzające w błąd lub gdy zawiera inne treści 

niezgodne z Ogólnymi Warunkami. W przypadku, gdy Zamawiający uporczywie narusza 

postanowienia Ogólnych Warunków, Krajowy Rynek Nieruchomości może zawiesić na czas 

określony lub nieokreślony Konto Zamawiającego. 

9) Firma Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. nie archiwizuje ofert wprowadzonych 

przez Zamawiających , oferty usuwane przez Zamawiających w panelu administracyjnym 

są przechowywane przez okres 7 dni. Po tym czasie oferty są automatycznie i 

nieodwracalnie usuwane z ofert portalu KRN.pl 

10) W przypadku awarii serwerów i utracenia zawartych na nich danych Krajowy Rynek 

Nieruchomości Sp. z o.o. przywraca dane z kopii bezpieczeństwa wg. stanu na godzinę 01:00 

nocy poprzedzającej awarię. Za utracone wpisy komentarze oraz oferty Krajowy Rynek 

Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. 

 

11) Krajowy Rynek Nieruchomości zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w 

celach konserwacyjnych, w godzinach nocnych od 01:00 do 06:00 rano. 



 

                                         §4. Sposoby zamówienie usługi POP/KRN 

 

 
1) Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie na stronie pop.krn.pl, Klient ma 

możliwość złożenia Zamówienia na usługę POP/KRN. 

2) Zamówienie usługi POP/KRN odbywa się przez wypełnienie Formularza Zamówienia lub 

poprzez kontakt z osobą wskazaną na stronie internetowej. Formularz Zamówienia dostępny 

jest na stronie głównej Serwisu, dane kontaktowe biura obsługi klienta również. Po złożeniu 

Zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia 

Zamówienia. 

3) W Formularzu Zamówienia należy podać następujące dane: 
 

a) nazwa przedsiębiorstwa/instytucji; 
 

b) NIP; 
 

c) adres; 
 

d) imię i nazwisko; 
 

e) telefon; 
 

f) adres e-mail; 
 

g) wybrany pakiet usług POP/KRN. 
 

4) Po podaniu danych, o których mowa wyżej należy zaznaczyć okienka potwierdzające, że 

Klient zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz informacjami co do sposobu 

przetwarzania danych osobowych, a także że wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera. 

Następnie należy kliknąć przycisk „Zamów i zapłać”, oraz zapłacić Cenę. 

5) Kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i 

zawarciem umowy z Krajowy Rynek Nieruchomości, której przedmiotem jest umożliwienie 

Klientowi korzystania z usługi POP/KRN. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od tej 

umowy. Umowa obowiązuje do czasu jej wykonania. Fakt zawarcia umowy jest utrwalany i 

zabezpieczany w systemie informatycznym Serwisu. 

6) Po zapłacie Ceny, Klient mailowo otrzyma dane dostępowe do wybranego przez niego 

zakresu usług oraz dane do eksportu ofert na portal KRN.pl 



7) W przypadku zamówienia usługi w pakiecie z comiesięczną płatnością, faktury VAT z 7- 

dniowym okresem płatności będą wysyłane na wskazany w zamówieniu adres mailowy, 

każdego pierwszego roboczego dnia miesiąca. 

8) Krajowy Rynek Nieruchomości nie jest zobowiązana do zwrotu jakiejkolwiek części Ceny 

w przypadku nieskorzystania przez Klienta z usługi POP/KRN. 

 

 
§5 Cennik Usług oraz Zasady Płacenia za Usługi. 

 

 
1) Korzystanie z usługi KRN/POP jest odpłatne. Aktualny cennik jest dostępny 

na stronie której dotyczy usługa. 

2) Krajowy Rynek Nieruchomości umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za zamówioną 

usługę za pomocą bankowości internetowej za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – 

przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą lub w sposób tradycyjny na podstawie faktur 

VAT wystawianych cyklicznie z dołu, z 7-dniowym okresem płatności. 

3) Obsługa płatności jest realizowana przez PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy 

ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 

7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, 

wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru 

Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza. 

4) Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 dostępne są na 

stronie internetowej www.przelewy24.pl. W celu dokonania płatności Klient zostanie 

przekierowany poza stronę internetową Serwisu. 

5) W przypadku zamówienia usługi z fakturowaniem comiesięcznym, warunkiem świadczenia 

usługi KRN/POP na rzecz Zamawiającego jest podpisanie przez niego Zamówienia i jego 

przesłanie drogą elektroniczną. Po otrzymaniu przez Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z 

o.o. zamówienia następuje zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Krajowy Rynek 

Nieruchomości Sp. z o.o. oraz przesłanie przez Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. 

loginu i hasła . 

6) Firma Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. w przypadku opóźnienia w płatności 

jakiejkolwiek opłaty przewidzianej Umową Abonamentową, Regulaminem lub Cennikiem, 

ma prawo, powiadomić abonenta za pomocą "Komunikatu" wyświetlanego w programie POP 

oraz mailowo, informującego o zaległościach wobec Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z 

o.o., a w przypadku dalszych opóźnień – po przedawnieniu drugiej kolejnej faktury vat - 

Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. ma prawo ograniczyć dostęp do wybranych funkcji 

programu.

http://www.przelewy24.pl/


 

§6 Reklamacja 
 

1) Klient ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem 

oraz przepisami prawa. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o 

charakterze bezprawnym. 

2) Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą 

elektroniczną, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w 

szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pop@krn.pl lub pisemnie na 

adres: Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-506 

Kraków. W reklamacji Klient powinien wskazać podstawy reklamacji tj. nieprawidłowości 

usługach świadczonych drogą elektroniczną. 

3) Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

 
§7 Dane osobowe 

 

1)  Dane Klientów – w zakresie w jakim stanowią one dane osobowe w rozumieniu 

przepisów prawa – są przetwarzane przez Krajowy Rynek Nieruchomości jako administratora 

danych. 

2) Przetwarzanie danych osobowych Klientów Serwisu odbywa się zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, a także niniejszym Regulaminem. 

3) W ramach działalności Serwisu przetwarzane są dane osobowe Klientów podane przez 

nich przed założeniem Konta w Formularzu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta. W 

Formularzu Zamówienia Klienci podają następujące dane, które stanowią lub mogą stanowić 

dane osobowe: imię i nazwisko, telefon, adres, adres e-mail, NIP. 

4) Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zawarcia i wykonania umów 

określonych w Regulaminie oraz w celu marketingu bezpośredniego Krajowy Rynek 

Nieruchomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność 

przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej usług świadczonych drogą 

elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.pop.krn.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz 

niezbędność ́ do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora tj. marketingu bezpośredniego (art. 6 ust.1 lit. f RODO). 

5) Dane osobowe mogą zostać ́ udostępnione podmiotom należącym go grupy, do której 

należy Administrator oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi 

marketingowe, kadrowe, księgowe, prawne, a także dostawcom usług informatycznych. 

6) Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy przetwarzane są przez okres 10 lat 

od dnia wygaśnięcia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego 

mailto:pop@krn.pl
http://www.pop.krn/


są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do 

momentu kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu. 

7) Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa: 
 

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; 
 

b) prawo do sprostowania danych osobowych; 
 

c) prawo do usunięcia danych osobowych; 
 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 

e) prawo do przeniesienia danych osobowych; 
 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, 

którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Podanie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest dobrowolne, ale niezbędne 

w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji umów z Krajowy Rynek 

Nieruchomości. 

9) Administrator zapewnia ochronę udostępnionych przez Klientów danych osobowych. 

10) W celu realizacji tych uprawnień Klient może kontaktować się z Administratorem za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres określony w Regulaminie. 

11) Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz 

kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

12) W ramach działalności Serwisu zbierane, przetwarzane i wykorzystywane mogą być 

również dane Klientów inne niż dane osobowe. W ramach działalności Serwisu w 

szczególności zbierane mogą być informacje o czasie nadejścia zapytania i wysłania 

odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Klient został przekierowany do Serwisu oraz 

rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Klient. Informacje te są wykorzystywane dla 

celów administrowania Serwisem. 

 

 

 

 

 

 

 



§8 Pliki Cookies 

 

1) W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane 

w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy 

rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora. 

2) Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania 

ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) 

oraz unikalny numer. 

3) Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
 

a) dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają 

rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, 

dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji; 

b) tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej. 
 

4) W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

„sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). 

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, 

usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

5) Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu 

końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 

6) Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików 

cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą 

jednak zostać zmienione przez Użytkownika. 

7) Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za 

pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego 

urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu 

możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. 

8) Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda 

użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do 

informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika 

końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień 

oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. 

W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać 

zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 



9) Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików 

cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej 

przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi 

adresami stron internetowych: 

a) przeglądarka Firefox; 
 

b) przeglądarka Chrome; 
 

c) przeglądarka Microsoft Edge; 
 

d) przeglądarka Opera; 
 

e) przeglądarka Safari. 

 

 

§9 Zmiana Regulaminu 
 

1) Krajowy Rynek Nieruchomości jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z 

powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach 

lub zmiana funkcjonalności Serwisu. 

2) Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Krajowy Rynek 

Nieruchomości – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia 

nowego Regulaminu w Serwisie. 

3) Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe 

przed dokonaniem takiej zmiany. 

4) Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o 

świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o 

zmianach. 

 

 
§10 Postanowienia końcowe 

 

1) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem 

http://pop.krn.pl/download/Regulamin_POP_KRN.pdf w formacie PDF oraz w siedzibie 

Krajowego Rynku Nieruchomości. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego. 

http://pop.krn.pl/download/Regulamin_POP_KRN.pdf

