
 

 

REGULAMIN  SERWISU – PLATFORMA MOJEGS1 

 

§1   DEFINICJE 

1. Administrator Platformy – Usługodawca lub inny podmiot, który na zlecenie Usługodawcy 

świadczy usługi administrowania Serwisem. 

2. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające 

porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 

elektronicznej 

3. Dane – numery identyfikacyjne GS1, atrybuty podstawowe obiektu (produktu lub lokalizacji) 

oznaczanego numerami identyfikacyjnymi GS1 oraz linki do zasobów sieci Internet, 

wprowadzone przez Uczestnika do Systemu GS1 za pomocą Platformy, w tym również zdjęcia 

produktów i linki do takich zdjęć.  

4. Ogólne Warunki Uczestnictwa lub OWU – aktualnie obowiązujące „Ogólne Warunki 

Uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce” opublikowane przez GS1 Polska na jej oficjalnych 

stronach pod adresem https://www.gs1pl.org/dokumenty, wraz z załącznikami. 

5. Organizacja krajowa GS1– podmioty i organizacje będące członkami Stowarzyszenia GS1, 

w tym także Usługodawca. 

6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla serwisu Platforma 

MojeGS1 

7. Serwis lub Platforma – Platforma MojeGS1 – służąca m.in. aktywacji i zarządzaniu własną pulą 

numerów identyfikacyjnych (GTIN i GLN), w tym do wprowadzania danych o atrybutach 

produktów i lokalizacji, kontroli płatności i pobierania faktur, generowania kodów kreskowych 

(EAN-13 i EAN-8), przeglądania katalogu towarów o zmiennej ilości 

8. Stowarzyszenie GS1 – międzynarodowe stowarzyszenie GS1 AISBL z siedzibą w Brukseli, 

utworzone na bazie prawa belgijskiego w 1977 r. (dawniej EAN INTERNATIONAL). 

9. System GS1 – międzynarodowy system identyfikacji i komunikacji dla towarów (jednostek 

handlowych) i usług, lokalizacji, zasobów i relacji usługowych, którego dysponentem jest 

Stowarzyszenie GS1. 

10. Uczestnik Systemu GS1 – osoba prawna, a także osoba fizyczna wykonująca działalność 

gospodarczą albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca 

stroną ważnej Umowy Uczestnictwa w Systemie GS1, zawartej z GS1 Polska, zgodnie z OWU. 

11. Umowa Uczestnictwa - Umowa Uczestnictwa w Systemie GS1, zawarta z GS1 Polska, zgodnie 

z OWU. 

12. Umowa – umowa o korzystanie z Serwisu, zawarta poprzez aktywowanie konta Usługobiorcy 

w Serwisie i przystąpienie do korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

13. Usługobiorca – Uczestnik Systemu GS1, który przystąpi do korzystania z Platformy. 

14. Usługodawca lub GS1 Polska – Fundacja GS1 Polska, ul. Estkowskiego 6, 61 – 755 Poznań, 

wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

0000598394, posługująca się numerami: REGON: 363569948 oraz  NIP: 7831736664. 

https://www.gs1pl.org/dokumenty


 

 

15. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344) 

16. Użytkownik – wskazana przez Usługobiorcę osoba fizyczna, posiadająca nadane przez 

Usługobiorcę uprawnienia do korzystania z Platformy w imieniu Usługobiorcy, 

identyfikowana przez unikalny login i hasło. 

 

§2   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Serwis dostępny jest pod adresem https://www.mojegs1.pl i jest prowadzony przez GS1 

Polska. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Niniejszemu Regulaminowi 

podlegają wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu.   

3. Regulamin w aktualnej treści dostępny jest na stronie Serwisu https://www.mojegs1.pl .  

4. Regulamin nie jest instrukcją korzystania z Serwisu. 

 

§3   REJESTRACJA USŁUGOBIORCÓW 

1. Serwis dostępny jest wyłącznie dla aktywnych Uczestników Systemu GS1 Polska. Warunkiem 

korzystania z Serwisu jest wcześniejsze zawarcie przez Usługobiorcę Umowy Uczestnictwa 

w Systemie GS1 i uiszczenie na rzecz GS1 Polska opłaty w stawce i terminie wymaganym 

przez GS1 Polska zgodnie z OWU. 

2. Rejestracja Usługobiorcy dokonywana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego 

na stronie https://www.gs1pl.org/zamow-kod-kreskowy/przystapienie-do-systemu-gs1.  

3. Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta po dokonaniu rejestracji Usługobiorcy, w tym 

po akceptacji przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu i utworzeniu konta dla co najmniej 

jednego Użytkownika reprezentującego Usługobiorcę.  

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana 

wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem 

informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy. 

 

§4   UŻYTKOWNICY 

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która:  

a. posiada upoważnienie do korzystania z Serwisu w imieniu Usługobiorcy;  

b. przekazała GS1 Polska wszelkie wymagane informacje i dane; 

c. zapoznała się i zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu oraz ewentualnych innych 

dokumentów, których akceptacji GS1 Polska wymaga przed rozpoczęciem korzystania 

z Serwisu; 

2. Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie z Serwisu wymaga wygenerowania w Serwisie konta 

dla Użytkownika. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na Platformie. 

3. Nowy Użytkownik na wskazany Adres poczty elektronicznej otrzymuje stosowny link 

aktywacyjny do konta w Serwisie, a po jego aktywacji uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności 

Serwisu oraz do swojego profilu na Platformie MojeGS1.  

4. Do jednego konta Usługobiorcy może zostać przypisana większa liczba Użytkowników. Po 

zarejestrowaniu pierwszego Użytkownika dalszych Użytkowników do konta Usługobiorcy 

https://www.mojegs1.pl/
https://www.gs1pl.org/zamow-kod-kreskowy/przystapienie-do-systemu-gs1


 

 

dodają Użytkownicy posiadający uprawnienia administratora, mogą oni także usuwać konta 

Użytkowników.   

5. Dokonując rejestracji Użytkownik może wyrazić zgody na kontakt za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnej przez GS1 Polska.  

6. Podanie przez Użytkownika Platformy danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie 

podanie wymaganych danych może uniemożliwić lub znacznie utrudnić korzystanie z Serwisu.  

7. Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z Platformy Użytkownicy zobowiązani są 

podawać aktualne i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – 

oświadczenia zgodne z prawdą. 

 

§5  USŁUGI 

1. Za pośrednictwem swojego konta Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich możliwości jakie 

daje Platforma, w tym m.in. aktywować i zarządzać własną pulą numerów identyfikacyjnych 

(GTIN i GLN), w tym wprowadzać dane o atrybutach produktów i lokalizacji, kontrolować 

płatności i pobierać faktury, generować kody kreskowe (EAN-13 i EAN-8), przeglądać katalog 

towarów o zmiennej ilości, składać wnioski o nowe numery identyfikacyjne dla Usługobiorcy - 

zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszego Regulaminu i OWU, wypełniać informację roczną. 

 

2. GS1 Polska zapewnia dostęp do treści i materiałów informacyjnych zawartych w Serwisie. 

Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie jest bezpłatny.  

 

 

§6   TECHNICZNE WARUNKI DOSTĘPU DO SERWISU 

1. Serwis opracowany jest i działa poprawnie w następujących środowiskach informatycznych: 

a) Tryb stacjonarny: 

System Windows 

Przeglądarki: Chrome (v. 80 lub wyższa), Firefox (v. 68 lub wyższa), Edge  

b) Tryb mobilny: 

System Android  

Przeglądarki: Chrome (v. 80 lub wyższa) 

2. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system 

teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik następujących minimalnych wymagań 

technicznych:  

a. aktywna funkcja akceptacji plików cookies, 

b. aktywny JavaScript w przeglądarce internetowej 

3. Dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z Serwisu zaleca się, aby urządzenie używane do 

korzystania z niego posiadało:  

a. aktualny system antywirusowy z bieżąco aktualizowaną wersją definicji wirusów, 

b. aktywną i skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall) – dotyczy to zwłaszcza trybu 

Machine-to-Machine wykorzystującego API, 

c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz 

przeglądarki internetowej. 

 



 

 

§7   OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCÓW I UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY 

1. Obowiązkiem każdego Usługobiorcy i Użytkownika jest przestrzeganie aktualnej treści 

Regulaminu.  

2. Platforma MojeGS1 może być używana wyłącznie do celów zgodnych z jej przeznaczeniem 

określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem.  

3. Usługobiorca ma obowiązek zapewnić, aby działania Użytkowników podejmowane w związku z 

korzystaniem z Serwisu nie były nielegalne, nieetyczne, niemoralne, bądź wprowadzające w błąd 

ani w żadnym innym znaczeniu niepożądane przez GS1 Polska. GS1 Polska ma prawo bez 

uzasadnienia żądać od Usługobiorcy i Użytkownika Platformy, by zaprzestał działań, które GS1 

Polska uważa za niepożądane. 

4. Usługobiorca pozostaje w każdym czasie w pełnym zakresie odpowiedzialny za wszelkie działania i 

zaniechania Użytkowników przypisanych do konta tego Usługobiorcy. Wszelkie działania i 

zaniechania Użytkowników wywierają bezpośrednie skutki prawne w sferze praw i obowiązków 

Usługobiorcy.  

 

 

§8. GWARANCJE, ZAPEWNIENIA I OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE DANYCH 

1. Wprowadzając za pośrednictwem Serwisu Dane do Systemu GS1, Usługobiorca wyraża zgodę na 

udostępnianie Danych osobom trzecim za pośrednictwem globalnie dostępnych usług, przez 

Stowarzyszenie GS1, GS1 Polska lub inne Organizacje Krajowe GS1. 

2. Usługobiorca gwarantuje, że Dane wprowadzane za pośrednictwem Serwisu:  

a. pochodzą od, są autoryzowane przez lub zatwierdzone (zweryfikowane) przez 

Usługobiorcę; 

b. nie naruszają praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, znaków 

towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, ani nie 

naruszają jakichkolwiek obowiązujących Usługobiorcę umów, regulacji lub przepisów 

prawa,   

c. nie zawierają wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych ani żadnych innych 

materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. 

3. W przypadku wprowadzenia do Systemu GS1, za pomocą Serwisu, plików graficznych, w tym zdjęć 

produktów, stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego, lub zawierających elementy 

chronione prawem własności przemysłowej, w tym znaki towarowe, lub linków do takich plików, 

jak również w razie wprowadzania innych treści chronionych takimi prawami (jak słowne znaki 

towarowe), lub prawami innego rodzaju (w tym w razie posługiwania się zastrzeżonymi 

oznaczeniami), Usługobiorca gwarantuje i zapewnia, oraz zobowiązuje się wykazać na pierwsze 

żądanie GS1 Polska, że dysponuje prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej oraz 

wszelkimi innymi prawami do takich utworów, znaków, wzorów lub oznaczeń w zakresie 

pozwalającym na ich wprowadzenie do Systemu GS1 za pośrednictwem Serwisu oraz na ich dalsze 

udostępnianie i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie GS1, GS1 Polska lub inne Organizacje 

Krajowe GS1, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, za pośrednictwem globalnie dostępnej 

usługi. Celem uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, że Usługobiorca, wprowadzając takie 

pliki lub linki do nich do Systemu GS1 za pomocą Serwisu udziela Stowarzyszeniu GS1, GS1 Polska 

oraz pozostałym Organizacjom Krajowym GS1 i następcom prawnym tych podmiotów, 



 

 

niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie (globalnej) 

licencji i zgody na ich dalsze wykorzystywanie, uruchamianie, udostępnianie, kopiowanie, 

rozpowszechnianie, oraz publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, za pośrednictwem takiej globalnie 

dostępnej usługi, w szczególności za pomocą sieci Internet, a także oświadcza iż posiada pełne 

prawa do udzielenia takiej licencji i wyrażenia takiej zgody.    

4. Wszystkie Dane wprowadzone za pośrednictwem Serwisu muszą spełniać warunki określone w 

standardach Systemu GS1. Usługobiorca akceptuje fakt, że Dane mogą podlegać weryfikacji pod 

kątem ich zgodności ze standardami Systemu GS1, w tym ze standardami jakie mogą zostać 

wprowadzone lub zmienione w przyszłości przez Stowarzyszenie GS1 lub GS1 Polska.  

5. GS1 Polska może podjąć odpowiednie działania, w razie uznania, że Dane są niepoprawne lub  że 

wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę jej lub osobom trzecim. Działania takie mogą obejmować 

w szczególności tymczasowe zawieszenie lub ostateczne zablokowanie Danych na Platformie.   

6. Niezależnie od podjęcia jakichkolwiek działań w stosunku do Danych lub rozwiązania jakichkolwiek 

umów między GS1 Polska a Uczestnikiem Systemu GS1, GS1 Polska i Stowarzyszenie GS1 mogą 

zachować wprowadzone Dane do celów wewnętrznych i będą mieć prawo do informowania stron 

trzecich o wygaśnięciu praw Usługobiorcy do identyfikatorów GS1  

7. Usługobiorca jest i pozostaje odpowiedzialny za Dane. Stowarzyszenie GS1, GS1 Polska ani 

Organizacje Krajowe GS1 nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, 

zobowiązania lub szkody wynikające z udostępniania wprowadzonych przez Usługobiorcę Danych 

lub korzystania z Danych przez stronę trzecią.  

8. Jeśli Usługobiorca wprowadza Dane za pomocą Serwisu w imieniu innego podmiotu (np. jako 

dystrybutor lub importer upoważniony przez właściciela marki do przydzielenia numeru GTIN do 

produktu), musi posiadać upoważnienie do wprowadzenia Danych do Systemu GS1 udzielone 

przez taki podmiot, oraz musi umieć wykazać posiadanie takiego uprawnienia na każde żądanie 

GS1 Polska. 

9. Usługobiorca zobowiązuje się w pełni zabezpieczyć Stowarzyszenie GS1, GS1 Polska, i inne 

Organizacje Krajowe GS1 przed zarzutami, roszczeniami, powództwami i wierzytelnościami stron 

trzecich, które dotyczą lub wynikają z:  

a. zarzutu że korzystanie, publikowanie lub rozpowszechnianie Danych (w tym zdjęć 

produktów) wprowadzonych przez Usługobiorcę stanowi naruszenie praw autorskich, 

praw własności przemysłowej, praw do baz danych, lub innych praw własności 

intelektualnej, 

b. naruszenia przez Usługobiorcę Umowy, Umowy Uczestnictwa w Systemie GS1, OWU, 

Regulaminu lub jakichkolwiek innych umów pomiędzy Usługobiorcą a GS1 Polska, innych 

regulacji lub  przepisów prawa wiążących Usługobiorcę,  

c. zarzutu, że Dane wprowadzone przez Usługobiorcę zostały udostępnione przez niego z 

naruszeniem opisanych w niniejszym paragrafie zapewnień i gwarancji.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§9   E-PŁATNOŚCI 

1. Usługobiorcy mogą dokonywać za pomocą Serwisu zamówienia licencji na dodatkowe numery 

identyfikacyjne GS1, zgodnie z zasadami ich przyznawania określonymi w Ogólnych Warunkach 

Uczestnictwa i załącznikach do Ogólnych Warunków Uczestnictwa w tym w Cenniku.  

2. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online za licencje zamówione za pośrednictwem Serwisu, 

za pomocą szybkiego przelewu elektronicznego - usługa dostępna dla Uczestników posiadających 

bankowe konta internetowe obsługiwane przez Blue Media SA. Ewentualne koszty realizacji 

zapłaty ponoszone przez Uczestnika na rzecz GS1 Polska w związku z korzystaniem ze wskazanej 

powyżej formy płatności nie będą przewyższać poniesionych przez GS1 Polska kosztów 

skorzystania z tej formy płatności. 

3. Przelewy internetowe są obsługiwane przez serwis Blue Media SA z siedzibą w Sopocie przy ul. 

Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale 

zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN ( w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję 

Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem 

IP17/2013. Serwis Blue Media SA zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych 

transakcji.  

4. Korzystanie z serwisu Blue Media SA wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego regulaminu 

Blue Media SA. 

 

§10   ODPOWIEDZIALNOŚĆ GS1 POLSKA  

1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w celu zapewnienia, w miarę 

możliwości, prawidłowego całodobowego działania Serwisu, przy czym Usługobiorca przyjmuje do 

wiadomości że Usługodawca nie jest w stanie zapewnić w pełni bezpiecznego, oraz wolnego od 

błędów i przerw funkcjonowania Serwisu.  

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w zakresie 

koniecznym do wprowadzenia odpowiednich zmian, unowocześnień i poprawek Serwisu. Przerwy 

techniczne będą wykorzystywane w szczególności do należytego utrzymania Serwisu lub usunięcia 

stwierdzonych awarii.  

3. Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy za:  

a. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Serwisu oraz innych 

zasobów i informacji udostępnianych za jego pomocą; 

b. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika Platformy 

bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu, w 

szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika 

Serwisu wirusów komputerowych bądź innego oprogramowania szkodliwego; 

c. przypadki braku dostępu do Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności 

telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i 

szkód przez nie wywołanych bez względu na ich przyczyny; 

d. brak możliwości skorzystania z Platformy MojeGS1 spowodowany niespełnieniem przez 

Użytkownika Platformy wymagań technicznych określonych w § 5 pkt. 1-3 Regulaminu; 



 

 

e. skutki podania przez Użytkownika Platformy błędnych danych podczas rejestracji bądź ich 

edycji, w szczególności wskazania błędnego Adresu poczty elektronicznej.  

f. szkody będące następstwem wprowadzenia za pomocą Serwisu Danych do Systemu GS1 i 

ich udostepnienia osobom trzecim.  

 

§11   REKLAMACJE 

1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące dostępu do Platformy MojeGS1 oraz innych usług 

oferowanych za jej pomocą.  

2. Użytkownik Platformy powinien zawiadomić GS1 Polska o wszelkich dostrzeżonych przez siebie 

błędach w funkcjonowaniu Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni od ich dostrzeżenia oraz nie 

później niż w terminie 14 dni od ich wystąpienia pod rygorem utraty prawa do ich zgłoszenia.  

3. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: biuro@gs1pl.org  

4. GS1 Polska zobowiązana jest do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w formie pisemnej lub 

za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 30 dni od jej otrzymania.  

5. Wszelkie nieprawidłowości związane z dostępem lub funkcjonowaniem Platformy MojeGS1 będą 

usuwane w miarę możności, w terminach określonych przez Administratora Platformy, o czym 

każdorazowo GS1 Polska poinformuje Użytkownika.  

 

§12   DANE OSOBOWE 

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika Platformy jest GS1 Polska mająca siedzibę 

pod adresem wskazanym na wstępie Regulaminu w § 1 pkt. 7.   

2. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail biuro@gs1pl.org.   

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

skontaktować pod adresem e-mail rodo@gs1pl.org. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a. Zawarcia i wykonania umowy (o której mowa w § 3 Regulaminu) tj. na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku 

do osób dedykowanych do realizacji umowy, przez czas trwania umowy i do czasu 

upływu terminów do dochodzenia roszczeń; 

b. Rozpatrywania skarg i reklamacji tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

c. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed 

roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania 

egzekucyjnego; 

d. Archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych tj. na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest 

regulowany przepisami prawa; art. 6 ust. 1 lit f RODO - w zakresie danych 

przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed 

roszczeniami, a w przypadku konieczności przechowywania dokumentów narzuconej 

przez przepisy prawa - przez okresy wskazane przepisami prawa; 

e. Prowadzenia działań marketingowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie 

prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych, względem 



 

 

Uczestników Systemu GS1, promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia 

sprzeciwu. 

f. Jeżeli Uczestnik Systemu GS1 wyrazi zgodę na kontakt za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (e-mail) lub telekomunikacyjnej (rozmowa telefoniczna, SMS, MMS), 

wówczas dla celów prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem tych 

środków komunikacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda 

g. Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie 

uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach, co pozwala na 

usprawnienie prowadzonej działalności, do czasu gdy GS1 Polska posiada dodatkową 

inną podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utraci, dane ulegają 

anonimizacji. 

h. Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub innych 

wniosków - w tym zapewnienia rozliczalności prowadzonych przez GS1 Polska działań 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie 

odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy lub w 

innej formie.  

5. Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom: 

a. podmiotom, które pomagają nam w realizowaniu ww. celów, w szczególności 

dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność – 

oprogramowanie, aplikacje, w tym obsługującym nasz system teleinformatyczny 

b. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa np. Urząd Skarbowy; 

6. Użytkownik Platformy ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych 

b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

c. prawo do przenoszenia danych,  

d. prawo wniesienia sprzeciwu,  

e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na okres 

przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),  

Aby zrealizować te prawa prosimy o kontakt zgodnie z danymi w pkt. 2 powyżej. 

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Stawki 2 lub Organu Nadzorczego właściwego ze względu na swoje 

miejsce zamieszkania.  

7. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 

profilowania) 

w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać 

jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób 

miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników Platformy. W ramach wykonywanych 

czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na 

naszych stronach WWW, jak również podejmujemy działania marketingowe. 



 

 

8. Szereg dodatkowych informacji jest dostępnych w odrębnym dokumencie „Polityka 

Prywatności” dostępnym na stronie internetowej Serwisu („Polityka Prywatności” znajduje 

się tutaj). 

 

§ 13. PRAWA WYŁĄCZNE. 

1. Platforma MojeGS1 oraz wszelkie jej elementy, w tym zawarte w niej materiały, rozwiązania 

systemowe, układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, znaki 

towarowe, bazy danych, stanowią przedmiot praw wyłącznych GS1  Polska lub podmiotów 

trzecich, które upoważniły GS1 Polska do korzystania z nich, i podlegają ochronie prawnej. W 

szczególności Nazwa Fundacji GS1 Polska oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi w myśl 

stosownych przepisów prawa. Korzystanie z Platformy nie uprawnia Usługobiorców ani 

Użytkowników do posługiwania się ww. atrybutami bez odrębnej pisemnej zgody GS1 Polska.  

2. Poprzez zawarcie Umowy ani poprzez korzystanie z Platformy MojeGS1, Usługobiorcy ani 

Użytkownicy nie nabywają w sposób wyraźny lub dorozumiany, jakichkolwiek praw do Platformy 

MojeGS1 czy jakichkolwiek jej elementów, w tym w szczególności na podstawie wyraźnej lub 

dorozumianej licencji.  

3. O ile nic innego nie wynika w sposób wyraźny z niniejszego Regulaminu, zasady organizacji i 

funkcjonowania Platformy w tym zasady i sposób organizacji, funkcjonowania i udostępniania 

Danych i innych treści w niej zawartych, o których Usługobiorca poweźmie wiedze w trakcie 

korzystania z Platformy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa GS1 Polska i nie mogą być przez 

Usługobiorcę ujawniane ani wykorzystywane w celach innych niż korzystanie z Platformy.  

 

§14   USUNIĘCIE KONT UŻYTKOWNIKÓW. ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY.  

1. W wypadku naruszenia przez Użytkownika Platformy postanowień niniejszego Regulaminu, 

GS1 Polska uprawniona jest do usunięcia konta użytkownika z Platformy. O usunięciu 

użytkownika z Platformy GS1 Polska informuje za pomocą oświadczenia wysłanego na Adres 

poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika podczas rejestracji konta.  

2. Postanowienia ust. 1 powyżej stosują się odpowiednio w wypadku naruszenia przez 

Użytkownika Platformy:  

a. przepisów prawa stanowionego; 

b. dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego; 

c. podejmowania przez Użytkownika Platformy działań, które GS1 Polska z 

jakiegokolwiek powodu uznaje za szkodliwe w stosunku do Stowarzyszenia GS1, GS1 

Polska, innych Organizacji Krajowych GS1, Uczestników Systemu GS1 bądź 

użytkowników Platformy. 

3. Każdy Użytkownik Platformy ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z 

Platformy. Celem rezygnacji z korzystania z Platformy, Użytkownik składa na adres poczty 

elektronicznej biuro@gs1pl.org stosowne oświadczenie. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą 

dotarcia do GS1 Polska.  

4. W przypadku usunięcia przez Usługodawcę kont wszystkich Użytkowników przypisanych do 

danego Usługobiorcy, Usługobiorca w celu założenia konta dla kolejnego Użytkownika 

powinien skontaktować się z Usługodawcą wysyłając odpowiednią prośbę na adres poczty 

elektronicznej biuro@gs1pl.org.   
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5. Umowa o korzystanie z Serwisu wygasa automatycznie z chwilą Rozwiązania lub wygaśnięcia 

Umowy Uczestnictwa w Systemie GS1. Umowa o korzystanie z Serwisu nie może zostać 

rozwiązana przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy Uczestnictwa w Systemie GS1.  

 

§15   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym 

Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy. 

2. Wszelka korespondencja, nie wymagająca formy pisemnej będzie kierowana na adresy 

elektroniczne stron: 

a. w przypadku korespondencji kierowanej do Usługodawcy – na adres biuro@gs1pl.org  

b. w przypadku korespondencji kierowanej do Usługobiorcy – na adres e-mail Usługobiorcy 

podany w formularzu rejestracyjnym.  

3. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby 

Usługodawcy polskie sądy powszechne, o ile co innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. 

5. Zmiana Regulaminu wiąże Usługobiorcę, jeżeli zmiana została wysłana Usługobiorcy pocztą 

elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym na 14 dni przed wprowadzeniem 

nowej treści do Regulaminu. 

6. Zmiana Regulaminu zacznie obowiązywać od daty wskazanej przez Usługodawcę, jeżeli 

Usługobiorca  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  zawiadomienia  o  treści  zmian w 

Regulaminie nie zawiadomi Usługodawcy na jego adres e-mailowy, wskazany w ust. 2 powyżej, iż 

nie wyraża zgody na wejście w życie zmian w Regulaminie.  

7. Brak akceptacji przez Usługobiorcę zmian w regulaminie Usługodawcy, skutkuje brakiem 

możliwości dalszego czynnego korzystania przez Usługobiorcę i przypisanych do niego 

Użytkowników z Serwisu, w tym wprowadzania dalszych Danych. Powyższe nie wpływa na Dane 

wprowadzone do Systemu GS1 przed brakiem akceptacji zmian w regulaminie oraz na możliwość 

ich udostępniania za pomocą usługi, o której mowa w § 8 ust. 1.  
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