
Regulamin usługi Wypłata w bankomacie – Tablica Ogłoszeń

§1

W niniejszym regulaminie wskazane niżej wyrazy pisane wielką literą otrzymują wskazane po myślniku

znaczenie:

Usługodawca –  Good Solution Investments Limited - adres email: support@kanga.exchange

Regulamin – niniejszy dokument regulujący prawa i  obowiązki  Użytkownika podczas korzystania z

Serwisu, dostępny pod adresem: https://kangakantor.pl/bankomaty/

Serwis –  internetowy  serwis  prowadzony  przez  Usługodawcę  pod  adresem

https://kangakantor.pl/bankomaty/

Użytkownik lub Usługobiorca — osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

która korzysta we własnym imieniu i na własną rzecz z Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie,

w celach niezwiązanych działalnością gospodarczą

Partner -  osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która ma dostęp do

tablicy ogłoszeń zawierającej informacje oraz dane podane przez Użytkowników

Usługa – nieodpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę opisana w §3 Regulaminu

Transakcja  –  transakcja  wymiany waluty  tradycyjnej  (fiducjarnej)  na  walutę  wirtualną  lub waluty

wirtualnej na waluty tradycyjne w trybie peer-2-peer za pomocą funkcjonalności BLIK i bankomatów

§2

1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. 
2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika uzależnione jest od posiadania urządzenia z dostępem do

Internetu  oraz  zawierającego  niezbędne  oprogramowanie  spełniające  minimalne  warunki

techniczne niezbędne do wyświetlania Serwisu tj.  prawidłowo zainstalowaną i  skonfigurowaną,

aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych

arkuszy  stylów  (CSS3),  np.  Google  Chrome,  Mozilla  Firefox,  Opera,  Microsoft  Edge,  Internet

Explorer;  włączoną  obsługę  JavaScript  oraz  plików  cookies  (zwykle  domyślnie  włączone  w

przeglądarce); aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez

protokół HTTPS; w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej

niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0.
3. Usługodawca  dołoży  staranności,  aby  Serwis  był  dostępny  24  godziny  na  dobę,  jednakże  nie

gwarantuje  nieprzerwanej  dostępności.  Przeglądanie  Serwisu  jest  nieodpłatne.  Korzystanie  z

funkcjonalności Serwisu również jest nieodpłatne na zasadach opisanych w Regulaminie.
4. Serwis,  w  tym  w  szczególności  wszelkie  kody  źródłowe,  znaki  graficzne  stanowią  utwór  w

rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych i zabronione jest jego jakiekolwiek

kopiowanie,  rozporządzanie  i  korzystanie  bez  zgody  Usługodawcy  lub  właściwych  podmiotów

posiadających prawa do praw własności intelektualnej.
5. Użytkownikiem  może  być  wyłącznie  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności

prawnych.  Użytkownik  oświadcza,  że  jest  pełnoletni  i  posiada  pełną  zdolność  do  czynności

prawnych, działa samodzielnie, we własnym imieniu i na własną rzecz. Zabronione jest działanie

poprzez pełnomocników.
6. Usługodawca  dołoży  starań,  aby  zapewnić  nieprzerwane  działanie  Serwisu.  Usługodawca  nie

gwarantuje jednak, że Serwis będzie działał nieustannie i bez przerw. Usługodawca wskazuje, że



możliwe będą przerwy w funkcjonowaniu Serwisu w szczególności w celu: przeprowadzania jego

aktualizacji,  modernizacji,  konserwacji  technicznych,  w tym naprawy błędów.  Usługodawca nie

ponosi  odpowiedzialności  wobec  Użytkowników  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie

jakichkolwiek  Usług  z  przyczyn  niezawinionych,  ani  spowodowanych  działaniami  siły  wyższej

rozumianej  jako  zdarzenie  zewnętrzne,  niemożliwe  (lub  prawie  niemożliwe)  do  przewidzenia,

którego skutkom nie można zapobiec.
7. Użytkownik ma prawo do korzystania  z  Serwisu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i  na

warunkach opisanych w Regulaminie,  w granicach prawa i  dobrych obyczajów obowiązujących

społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych osób. Użytkownik

zobowiązuje się w szczególności do:
a. niepodejmowania działań,  które  mogą spowodować zakłócenie,  wadliwość  lub przerwę w

działaniu Serwisu,
b. niewprowadzania  osób  korzystających  z  Serwisu,  Partnera  oraz  Usługodawcy  w  błąd,  np.

poprzez podawanie nieprawdziwych informacji,
c. powstrzymywania  się  od  działania  w  złej  wierze,  działania  niezgodnego  z  prawem,  w

szczególności od popełniania przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
d. od  nadużywania  funkcjonalności  Serwisu,  korzystania  z  Serwisu  niezgodnie  z  jego

przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.

§3

1. Usługodawca  świadczy  w  ramach  Serwisu  nieodpłatnie  Usługę  polegającą  na  udostępnieniu

danych osobowych Użytkownika za jego zgodą i na jego żądanie oraz informacji podanych przez

niego w Serwisie na tablicy ogłoszeń dostępnej dla Partnerów, które to dane może wykorzystać w

celu przeprowadzenia Transakcji.  
2. Usługodawca  udostępnia  Serwis  wyłącznie  w  celach  niekomercyjnych  tj.  niezwiązanych  z

działalnością gospodarczą. Zabronione jest korzystanie z Usług w celu wykonywania Transakcji w

ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Użytkownika oraz Partnera. Usługodawca nie

ma jednakże obowiązku weryfikowania ww. okoliczności.
3. Usługodawca oświadcza, że nie pośredniczy w Transakcji między Użytkownikiem a Partnerem, nie

jest stroną Transakcji, nie ma również żadnego wpływu na warunki Transakcji między jej stronami.

Usługodawca nie odpowiada za Transakcje dokonywane przez Użytkownika oraz Partnera, ani za

działania  i  zaniechania  Użytkownika  i  Partnera,  jak  również  za  treść  publikowanych  ogłoszeń.

Usługodawca nie jest również stroną ewentualnych sporów między Użytkownikiem a Partnerem, a

jego  rola  ogranicza  się  wyłącznie  do  udostępnienia  Serwisu  celem  świadczenia  Usług.

Usługodawca odpowiada wyłącznie za prawidłowe dostarczenie narzędzia jakim jest Serwis oraz

jego utrzymanie. Usługodawca nie ma obowiązku również weryfikacji tego czy Użytkownik oraz

Partner dokonują Transakcji w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
4. W  celu  świadczenia  Usług  przez  Usługodawcę,  Użytkownik  powinien  wypełnić  wszystkie

wymagane  pola  formularza  znajdującego  się  w  Serwisie.  Wypełniając  pola  w  Serwisie  oraz

akceptując Regulamin, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez

niego informacji  oraz danych osobowych na płatnej  tablicy  ogłoszeń dostępnej  dla  wybranych

Partnerów.
5. Użytkownik ma prawo dokonania Transakcji  z Partnerem zgodnie ze swoimi preferencjami oraz

ustaleniami, lecz wyłącznie za pośrednictwem aplikacji zaoferowanej przez Partnera. Użytkownik

nie  ma  obowiązku  dokonywania  Transakcji  z  Partnerem,  ani  nawet  kontaktowania  się  z  nim,

podobnie jak Partner nie ma obowiązku dokonywania Transakcji z Użytkownikiem i kontaktowania

się z nim. Usługodawca nie ingeruje w Transakcje dokonywane przez Użytkownika oraz Partnera.



6. Usługodawca  ma  prawo  do  odmowy  świadczenia  Usług  na  rzecz  Użytkownika  bez  podania

przyczyny,  w  tym  usuwania  ogłoszeń,  a  także  do  trwałego  uniemożliwienia  Użytkownikowi

korzystania z Serwisu, w przypadku gdy, w szczególności, Usługodawca:
a) ma uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik działa niezgodnie z prawem lub z postanowieniami

Regulaminu;
b) ma  uzasadnione  podejrzenie,  że  Użytkownik  korzysta  z  Serwisu  w  związku  z  nieuczciwą

działalnością,  praniem  pieniędzy,  finansowaniem  terroryzmu  lub  innymi  przestępstwami

finansowymi;
c) ma  uzasadnione  podejrzenie,  że  Użytkownik  podał  nieprawdziwe,  wprowadzające  w  błąd

informacje w Serwisie;
d) uzyska informacje od organów prawa dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z

korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu 
7. Usługę uważa się za wykonaną z momentem umieszczenia przez Usługodawcę danych osobowych

oraz  informacji  podanych  przez  Użytkownika  na  tablicy  ogłoszeń  dostępnej  dla  Partnerów.  O

wykonaniu  Usługi  Użytkownik  zostaje  poinformowany  wiadomością  tekstową  po  wypełnieniu

formularza  oraz  zaakceptowaniu  Regulaminu.  Wówczas  również  Użytkownik  ma  możliwość

pobrania Regulaminu, na podstawie którego Usługodawca wykonał Usługę.
8. Dane osobowe oraz informacje podane przez Użytkownika będą dostępne na tablicy ogłoszeń nie

dłużej niż przez  dni roboczych i widoczne dla Partnerów z lokalizacji Użytkownika. Dane osobowe

oraz informacje podane przez Użytkownika nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu

cywilnego.
9. Użytkownik  ma  prawo  do  wielokrotnego  korzystania  z  Usług  poprzez  dodawanie  ogłoszeń  o

różnych  treściach.  Za  każdym  razem  obowiązany  jest  jednak  uprzednio  zapoznać  się  z

Regulaminem oraz akceptować jego postanowienia.

§4

1. Usługodawca rozpatruje reklamacje w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.
2. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowego działania Serwisu oraz

świadczonej Usługi. W pierwszej kolejności w przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem

Serwisu lub świadczoną Usługą Użytkownik powinien skontaktować się mailowo z Usługodawca na

adres email Usługodawcy wskazany w §1 Regulaminu.
3. Usługodawca przyjmuje reklamacje w drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email na adres

email Usługodawcy wskazany w §1 Regulaminu.
4. Użytkownik składając reklamację powinien podać swoje imię i nazwisko, jak najbardziej pełny opis

przedmiotu  reklamacji  zawierający  okoliczności  uzasadniające  reklamację,  żądanie  związane  z

rozpatrzeniem  reklamacji  oraz  sposób,  w  jaki  Usługodawca  ma  przekazać  odpowiedź  na

reklamację.  Jeżeli  Użytkownik  żąda  przesłania  reklamacji  w  formie  pisemnej  Użytkownik

zobowiązuje się podać adres do korespondencji, na jaki należy przesłać pisemnie odpowiedź na

reklamację.
5. Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania.  Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje drogą elektroniczną na podany

przez Użytkownika adres mailowy lub na adres korespondencyjny Użytkownika, jeżeli Użytkownik

żąda przesłania odpowiedzi na reklamację w takiej formie.

§6

1. Użytkownik może porozumieć się z Usługodawcą kierując do niego wiadomość email  na adres

email Usługodawcy wskazany w §1 Regulaminu.



2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu

nie wpływa na warunki oraz zakres świadczonych i  niewykonanych jeszcze Usług na podstawie

dotychczas obowiązującego Regulaminu 
3. O ile  bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,  prawem właściwym dla

umowy o świadczenie Usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą jest prawo polskie,

a do rozstrzygania sporów właściwe będą sądy polskie. Wybór prawa polskiego oraz jurysdykcji

sądów  polskich  nie  pozbawia  Użytkownika  ochrony  przyznanej  mu  na  podstawie  przepisów

bezwzględnie obowiązujących.
4. Usługodawca  przetwarza  dane  osobowe  Użytkownika  na  zasadach  opisanych  w  Polityce

Prywatności. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności.

Dokument  Polityki  Prywatności  dostępny  jest  na  stronie  internetowej:

https://kangakantor.pl/bankomaty/ 
5. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług, tj. może w każdym czasie wycofać swoje

ogłoszenie na swoje żądanie za pomocą maila skierowanego na adres podany w ust. 1 powyżej.

Usługodawca  wówczas  usunie  ogłoszenie  z  płatnej  tablicy  ogłoszeń  dostępnej  dla  wybranych

Partnerów w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
6. Usługodawca ma prawo przenieść lub scedować dowolne z jego praw i obowiązków wynikających

z Regulaminu na dowolny  podmiot  w dowolnym momencie,  na  co Użytkownik  wyraża  zgodę.

Użytkownik nie może przenosić ani cedować żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z

Regulaminu na inny podmiot. 
7. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, nic nie ogranicza bezwzględnie obowiązujących

praw  Użytkownika  jako  konsumenta  zgodnie  z  bezwzględnie  obowiązującymi  przepisami

obowiązującego prawa ochrony konsumentów.

https://kangakantor.pl/kangamaty/


POLITYKA PRYWATNOŚCI ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszy  dokument  szczegółowo  opisuje  zasady  przetwarzania  danych  osobowych  w  związku  z

korzystaniem z usługi Wypłata w bankomacie – Tablica Ogłoszeń (dalej jako Serwis). 

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Good Solution Investments Limited.

Kontakt z administratorem za pomocą adresu mailowego: support@kanga.exchange

Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  („RODO”)  oraz  ustawą  z  dnia  18  lipca  2002  roku  o

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy w następującym celu na następującej podstawie:

- w celu wykonania umowy zawartej w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu i wykonaniu

wszelkich zobowiązań wynikających z Regulaminu Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

- w celu analizy ruchu sieciowego, marketingu bezpośredniego, w tym marketingu bezpośredniego

podmiotów trzecich, w celu wyświetlania reklamy behawioralnej  na podstawie art.  6  ust.  1 lit.  f)

RODO 

Jeżeli kontaktujesz się z nami poprzez adres email wskazany powyżej to w ten sposób przekazujesz

nam swoje dane osobowe takie jak email, ale również inne dane zawarte w treści korespondencji, w

szczególności imię i nazwisko, nr telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by

nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą

przetwarzania  jest  art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO, czyli  prawnie  uzasadniony interes.  Podstawą prawną

przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również usprawiedliwiony interes w postaci archiwizacji

korespondencji  na  potrzeby  zapewnienia  sobie  możliwości  wykazania  określonych  faktów  w

przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane  będą  przechowywane  przez  cały  czas  jaki  jest  niezbędny  do  wykonania  zobowiązań

wynikających z Regulaminu. Po jej wykonaniu będziemy przetwarzać dane do czasu upływu terminu

przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej na podstawie Regulaminu. W tym zakresie

opieramy się o prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który to

interes  polega  na  archiwizacji  informacji  na  potrzeby  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub

obrony roszczeń.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy

zostanie usunięta. Możesz domagać się jej  usunięcia,  chyba że jej  archiwizacja jest  uzasadniona z

uwagi  na  interes  Administratora  i  jego  nadrzędne  interesy,  np.  obrona  przed  potencjalnymi

roszczeniami z Twojej strony.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Twoje dane nie będą przez nas przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

Twoje  dane  natomiast  będą  przekazywane  i  przetwarzane  przez  osoby  oraz  podmioty,  z  którymi

współpracujemy w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu tj.  w szczególności

przez Partnera oraz w zakresie korzystania z Serwisu tj. hostingodawca, który przechowuje dane na



serwerze;  podmiot  świadczący  usługi  w  zakresie  obsługi  technicznej,  podwykonawcy,  którym

udzielamy dostępu w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

Źródło pochodzenia danych oraz kategorie odnośnych danych

Informujemy, że Twoje dane takie jak: imię, adres mailowy, nr telefonu, nr lub adresy komunikatorów

z których korzystasz i  które podałeś w Serwisie zostały przekazane nam przez Ciebie w związku z

korzystaniem z Serwisu.

Czy dane podlegają profilowaniu?

Twoje  dane  nie  będą  podlegały  profilowaniu.  Profilowanie  to  zautomatyzowane  przetwarzanie

danych  osobowych  pozwalające  ocenić  czynniki  osobowe  osoby  fizycznej,  a  w  szczególności

analizować  lub  prognozować  aspekty  dotyczące  efektów  pracy,  sytuacji  ekonomicznej,  zdrowia,

osobistych  preferencji  lub  zainteresowań,  wiarygodności  lub  zachowania,  lokalizacji  lub

przemieszczania się osoby, której dane dotyczą - o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub

w podobny sposób znacząco na nią wpływa. Korzystamy z narzędzi do automatycznego przetwarzania

danych czy też z gromadzenia pewnych informacji na temat użytkowników i ich analizowania jednak

nie wywołuje to skutków prawnych względem Użytkowników. 

Twoje prawa odnośnie przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje ci prawo do:  dostępu

do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

prawo  do  usunięcia  danych,  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  danych,  prawo  do  wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na

przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś, prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego.


