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UMOWA PÓŁKOLONII  🏕️ 

pomiędzy 
Planeta Robotów sp. z o.o. 

z siedzibą Opolu (45-519) przy ul. Prof. Stanisława Rosponda 8, 

o nr NIP: 7543075448 KRS: 0000991285 

zwaną w dalszej części „Organizatorem” . 

 
a 

Rodzicem lub Opiekunem prawnym, podającym zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe w 

formularzu zapisowym na stronie internetowej organizatora (www.planetarobotow.pl), zgłaszającym 

uczestnika półkolonii („Uczestnik”) zwanym w dalszej części „Zgłaszającym”. 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja wypoczynku dziecka w formie półkolonii przez 

Organizatora, zgodnie z terminem i miejscem wskazanym w formularzu zapisowym na stronie. 

2. Karta kwalifikacyjna oraz Regulamin półkolonii stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Organizator zaświadcza, iż organizowany wypoczynek w formie półkolonii jest zgodna z wszelkimi 

wymogami prawnymi dotyczącymi zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz został 

oficjalnie zgłoszony do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

4. Organizator posiada ubezpieczenie OC w wysokości sumy gwarancyjnej min. 100 000 zł. 

5. Zawarcie umowy następuje po akceptacji warunków niniejszej umowy i wpłaceniu zaliczki lub 

pełnej kwoty. 

6. Dzień wpłacenia zaliczki lub pełnej kwoty jest dniem zawarcia umowy. 

 

 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Przed przystąpieniem do półkolonii, Zgłaszający są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i 

do jego omówienia z dzieckiem (Uczestnikiem). Uczestnik półkolonii ma obowiązek przestrzegać 

postanowień regulaminu. 

2. Zgodnie z art. 426 Kodeksu Cywilnego, Zgłaszający ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody 

wyrządzone przez Uczestnika. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Zgłaszającego lub Uczestnika, które 

zostały zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania półkolonii. 

4. Organizator nie zwraca kosztów za niekorzystanie z usług lub świadczeń, które zostały przewidziane 

w programie półkolonii, a które nie zostały zrealizowane z winy Uczestnika lub Zgłaszającego.  

http://www.planetarobotow.pl/
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§ 3 
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

 

1. Organizator zapewnia Uczestnikom należyty poziom bezpieczeństwa podczas trwania półkolonii. 

2. Organizator ma obowiązek zapewnienia Uczestnikom wyżywienia oraz opieki pedagogicznej i 

wychowawczej zgodnie z harmonogramem ustalonym w ramach półkolonii. 

3. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do opieki medycznej w razie potrzeby, a także 

organizuje wypadkowe ubezpieczenie zdrowotne dla każdego Uczestnika. 

4. Organizator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić realizację programu półkolonii 

zgodnie z jego założeniami oraz w sposób profesjonalny i zgodny z prawem. 

5. Organizator informuje Zgłaszających o wszelkich istotnych zmianach w programie półkolonii lub w 

jego organizacji. 

6. Organizator zapewnia, że kadra pedagogiczna zatrudniona przy organizacji półkolonii posiada 

niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, a także przestrzega zasad etyki zawodowej. 

7. Organizator ma obowiązek prowadzenia rejestru Uczestników półkolonii, zawierającego ich dane 

osobowe oraz informacje o przebiegu pobytu i realizacji programu półkolonii. 

 

 

§ 4 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

 

1. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu w duchu współpracy i 

wzajemnego szacunku, w szczególności: 

 

• słuchać poleceń wychowawców i opiekunów, którzy chcą zapewnić mu bezpieczne i pełne 

atrakcji wakacje, 

• zachowywać kulturalną postawę wobec innych uczestników, wychowawców i osób 

postronnych, 

• przestrzegać regulaminu obowiązującego na terenie placówki, w której odbywa się półkolonia. 

 

2. W przypadku naruszenia powyższych punktów, wychowawcy podejmą niezbędne kroki w celu 

poprawy zachowania uczestnika, zwracając uwagę na konstruktywne rozwiązania problemów. W 

przypadku braku poprawy zachowania, uczestnik może zostać usunięty z półkolonii z zachowaniem 

prawa do zwrotu proporcjonalnej części opłaty za półkolonię. 

 

 

 

§ 5 
OPŁATY 

1. Koszt jednego turnusu półkolonii jest podany na stronie internetowej oraz w mailu 

potwierdzającym zapis. 

2. Po wypełnieniu formularza kontaktowego i otrzymaniu potwierdzenia zapisu należy w ciągu 7 dni 

wpłacić zaliczkę zgodnie z wybranym w formularzu internetowym, sposobem płatności i podaną 
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kwotę (za jednego uczestnika i turnus). Jeśli wybrany został przelew tradycyjny, środki należy 

przelać na rachunek: 

 

Planeta Robotów sp. z o.o. 

Nr konta: 31 1140 2004 0000 3002 8331 9539 

Tytułem: [numer zamówienia, który będzie przesłany na podany mail] 

 

3. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków i zawarciem umowy. 

4. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem na konto najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem 

półkolonii, a jeżeli zapis dokonany jest później, to całość kwoty należy wpłacić w dniu zapisu. 

5. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą ich rozpoczęcia, 

Organizator zwraca wpłaconą zaliczkę.  

6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii 

Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.  

7. W przypadku rezygnacji z półkolonii w czasie jej trwania, Organizator pobiera opłatę 

administracyjną w wysokości 300zł oraz proporcjonalną opłatę za każdy rozpoczęty dzień 

półkolonii, w którym Uczestnik brał udział. Zwrot pozostałej kwoty za niewykorzystane dni 

półkolonii obliczany jest wg. wzoru: 

 

𝑍𝑤𝑟𝑜𝑡 = (
 Płatność Całkowita − Opłata Administracyjna 

5
∗ Dni Nieobecności). 

 

 

§ 6 

ODWOŁNIE PÓŁKOLONII  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu/ów półkolonii w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej. 

2. Organizator w przypadku odwołania turnusu/ów półkolonii z przyczyn wskazanych w pkt 1 ma 

obowiązek zwrotu całości wniesionych opłat lub zaproponowanie innego turnusu na zasadach 

pierwszeństwa w przypadku odwołania turnusu/ów półkolonii przed jej/ich rozpoczęciem. 

 

 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłaszający wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie Uczestnika w czasie półkolonii w celu 

przekazania relacji zdjęciowej pozostałym Zgłaszającym podczas danego turnusu oraz w celach 

marketingowych. 

2. Jeśli Zgłaszający nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęć oraz filmów w celach marketingowych 

musi zgłosić to pisemnie Organizatorowi. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą właściwe przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  
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REGULAMIN PÓŁKOLONII  

 

1. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników półkolonii. 

2. Rodzice/opiekunowie (Zgłaszający) zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 

zapoznania z nim dziecka – Uczestnika wypoczynku. 

3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

4. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów w godz. 07:30-17:30, zgodnie z informacją 

podaną na stronie internetowej oraz w mailu. 

5. Uczestnicy są odbierani z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej lub 

upoważnieniu wypisanym przez prawnego opiekuna. 

6. W karcie kwalifikacyjnej rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach, 

zaburzeniach dziecka oraz jego ewentualnych niepełnosprawnościach. Organizator na podstawie 

Rozporządzenia MEN z dnia 30.03.16r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452, §3 

pkt. 3) zastrzega sobie prawo do podjęcia opieki nad maksymalnie dwoma uczestnikami z 

niepełnosprawnością na każdą grupę. W przypadku zatajenia przez rodzica/opiekuna prawnego 

informacji o niepełnosprawności utrudniającej bądź uniemożliwiającej prowadzenie zajęć, organizator 

zastrzega sobie prawo do wydalenia uczestnika z winy Zgłaszającego. 

7. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a. spokojnego wypoczynku, 

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, 

c. korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji półkolonii, 

d. wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców, instruktorów oraz kierownika. 

8. Uczestnicy mają obowiązek: 

a. wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów, 

b. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia, 

c. szanowania mienia oraz pomocy dydaktycznych, 

d. dbania o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej, 

e. korzystania z urządzeń zabawowych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

f. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach 

pobytu,  

g. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej, 

h. niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości, problemów, nieprawidłowości oraz zagrożeń 

opiekunowi, 

i. przestrzegania regulaminu Ośrodka, poruszania się po drogach, transportu zbiorowego oraz 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, udziału we wszystkich zajęciach i posiłkach, 
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9. Uczestnikom półkolonii zabrania się: 

a. samowolnego opuszczania Ośrodka, oddalania się od grupy, 

b. palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania leków bez wiedzy opiekuna, 

c. palenia ognisk, zabaw ostrymi narzędziami oraz ogniem, 

d. biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez okna, 

e. samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp., 

f. niszczenia mebli, sprzętu sportowego, audio-video, 

g. używania wulgarnych słów i zwrotów. 

10. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, 

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. 

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia 

rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników półkolonii. 

12. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo rodzice / opiekunowie prawni 

dziecka. 

13. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.  

14. Podczas dziennego pobytu dziecka na półkoloniach, Organizator  zobowiązuje się: 

a. przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia, 

b. zapewnić pełne wyżywienie (wszelkie odstępstwa od normalnych posiłków należy zanotować na 

karcie uczestnika), 

c. zapewnić bezpieczeństwo uczestników, 

d. zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej, 

e. zapewnić uczestnikom zajęcia z robotyki oraz inne atrakcje, przedstawione w planie półkolonii, 

f. zapewnić dzieciom przejazd na wybrane atrakcje w czasie trwania półkolonii. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne od warunków 

pogodowych. 

16. Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie, należy podać aktualny telefon kontaktowy 

do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika półkolonii. 
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Polityka prywatności 

 

Poniższa polityka prywatności i plików cookies odnosi się do wykorzystania plików cookies oraz 

postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej https://www.planetarobotow.pl/  

 

Administratorem strony internetowej jest Planeta Robotów sp. z o. o., ul. Prof. Stanisława Rosponda 8, 

45-519 Opole, NIP: 7543075448, REGON: 161550313, KRS: 0000991285. 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz 

skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: planeta@robotow.pl 

 

W ramach prowadzonej strony internetowej dane mogą być udostępniane poniższym spółkom należących 

do grupy Planeta Robotów. 

 

Planeta Robotów sp. z o. o., Ul. Prof. Stanisława Rosponda 8, 45-519 Opole, NIP: 754-307-54-48, REGON: 

161550313, KRS: 0000991285 

LEMONHANDS GROUP SP. Z O.O., ul. Włoska 8, 00-777 Warszawa, NIP 951-238-88-80, KRS: 0000542469 

LEMONHANDS GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Włoska 8, 00-777 Warszawa, NIP: 

5213738382, KRS: 0000621436, REGON: 364706666 

Robotechnologie Michał Kąciak, ul. Macedońska 29, 51-113 Wrocław, NIP: 7542889261 

 
DEFINICJ E  

Administrator - Planeta Robotów sp. z o. o., ul. Prof. Stanisława Rosponda 8, 45-519 Opole, NIP: 754-307-

54-48, REGON: 161550313, KRS: 0000991285 

Strona - https://www.planetarobotow.pl/ 

Użytkownik - osoba lub podmiot korzystający ze Strony. 

Zajęcia - zajęcia pozalekcyjne, weekendowe, półkolonie, warsztaty, szkolenia i inne aktywności 

organizowane przez Administratora. 

 
DA NE OSOBOWE  

Administratorem danych osobowych jest Administrator. 

Użytkownik przekazuje swoje dane Administratorowi przy pomocy formularzy dostępnych na Stronie 

(formularz newslettera oraz formularz zapisu na zajęcia). Przekazanie następuje po uprzednim wypełnieniu 

formularza i zaakceptowaniu regulaminu. 

https://www.planetarobotow.pl/
https://www.planetarobotow.pl/
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Przekazane dane osobowe wykorzystywane są w celu przesyłanie newslettera oraz/lub dokonania zapisu 

na warsztaty prowadzone w ramach działalności. 

Administrator przesłane dane osobowe w całości lub w części może przekazać firmom współpracującym z 

Administratorem w ramach prowadzonej działalności Franczyzowej. 

Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich 

przez osoby do tego nieupoważnione. 

 

Użytkownik posiada następujące możliwości zarządzania własnymi danymi: 

• prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli 

Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez Administratora 

  

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art.16-21 RODO, kontaktując się 

ze mną pod adresem planeta@robotow.pl 

  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, 

zapisać się do newslettera lub po prostu skontaktować się z nami. 

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie 

wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie 

danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed 

dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

terytorium Unii Europejskiej. 

 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: 

• dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych Administrator udostępnia zebrane dane 

osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz 

w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą 

polityką prywatności. 

• dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz 

organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej – 

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na 

mailto:planeta@robotow.pl
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jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu 

przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

• firmy współpracujące z Administratorem na zasadach franczyzy 

• Pracownicy firmy. Przekazywane dane niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu 

rejestracji na zajęcia oraz samych zajęć. 

• Pracownicy Kuratorium Oświaty podczas kontroli prowadzonych warsztatów- wgląd do danych 

osobowych osób zarejestrowanych na zajęcia. 

  

REJ ESTRA C JA NA ZA J ĘCIA  

Rejestrując na zajęcia, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i 

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko dziecka, wiek. Możesz również podać dodatkowe 

dane, takie jak informacje niezbędne do wystawienia faktury/rachunku, tj. adres, numer nip, nazwę firmy. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w podczas rejestracji jest wykonanie 

umowy prowadzenia zajęć. 

 

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie. Oprócz danych osobowych 

odnotowywane: Newsletter 

 

Rejestrując się na zajęcia automatycznie Twój adres email dodawany jest do bazy newslettera 

zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z naszą 

działalnością. 

 

W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda 

wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się na zajęcia. Taką zgodę 

możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. 

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania 

newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy. 

  

FA KTURY/RA CHUNKI  

Jeżeli wystawiam fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do 

wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie 

prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w 

dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach 

tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. 
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KONTA KT  E- MA ILOWY  

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój 

adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne 

dane osobowe. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z 

zainicjowania z nami kontaktu. 

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w 

celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. 

 

PL IK I  COOKIES  

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania 

plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na 

wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze 

możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. 

Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak 

również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies . 

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób 

odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do 

przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z 

narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają 

na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi 

Google Analytics. 

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony 

udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale 

może wykorzystywać również inne technologie śledzące. 

 

LOGI  SERWERA  

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. 

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie 

operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są 

wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość 

nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 
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ZMIA NY  

Administrator zastrzega sobie prawo nanoszenia zmian w Polityce, m.in. z następujących ważnych 

powodów: 

zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa 

telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, 

wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta; 

rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym 

stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres 

Polityki. 

 

 

 


