REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH
ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS w GŁOSIE POWIATU ŚREDZKIEGO
UL. KRÓTKA 1, 63-000 ŚRODA WLKP.
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy
je rozumieć następująco:
1.1 Wydawca – EJDI Sp. z o.o., ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp. Oddział Biura
Reklamy w Środzie wlkp., ul. Krótka1- Głos Powiatu Średzkiego
1.2 Ogłoszeniodawca – podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego
i który chce skorzystać z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem
wiadomości SMS i zamieścić ogłoszenie; w przypadku aktywnie działających telefonów
działających sieci komórkowych, użytkownik może skorzystać z subskrypcji ofert oraz
zamieścić własne ogłoszenie.
1.3 Integrator – podmiot – EJDI Sp. z o.o., ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp
odpowiadający za obsługę techniczną.
1.4 Usługa – usługa zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych za pośrednictwem
wiadomości SMS.
1.5 Regulamin – niniejszy regulamin usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za
pośrednictwem wiadomości SMS.
1.6 Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa wysyłana przez ogłoszeniodawców
posiadających telefony GSM, służąca do przekazywania treści ogłoszenia.
1.7 Numer SMS – numer przeznaczony do korzystania z usługi.
1.8 Ogłoszenie – informacja przekazana przez ogłoszeniodawcę za pośrednictwem
wiadomości SMS na numer SMS o następujących parametrach:
a) zgodnie z zał. 1 niniejszego regulaminu
b) napisana w języku polskim
c) format z kodem i numerem: maksymalnie 160 znaków
d) w treści musi być podany numer telefonu ogłoszeniodawcy
e) numer telefonu w treści ogłoszenia musi się zgadzać z numerem telefonu z którego
wysyłany jest SMS.
1.9 Kod – podawanych przez wydawcę w tytule: PLGPS umożliwiający zidentyfikowanie
ogłoszenia zgodnie z regulaminem
1.10 Serwis – wykonywanie usługi na zlecenie ogłoszeniodawców przez organizatora serwisu
1.11 Organizator Serwisu – EJDI Sp. z o.o., ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp
2. Serwis działa od dnia 25.10.2012 r. do odwołania.
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Serwisu
4. Ogłoszeniodawca poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich
postanowień Regulaminu.

5. Zlecenia publikowane będą przez – EJDI Sp. z o.o., ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa
Wlkp. Oddział Biura Reklamy w Środzie wlkp., ul. Krótka1- w tytule Głos Powiatu
Średzkiego zgodnie z harmonogramem wydawniczy umieszczonym na stronie:
www.glospowiatusredzkiego.pl

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
2. Zlecenie publikacji ogłoszenia w czasopiśmie następuje poprzez wysłanie wiadomości
SMS z ogłoszeniem przez ogłoszeniodawcę na podany w czasopiśmie numer SMS.
3. Po otrzymaniu przez wydawcę wiadomości SMS, o treści zgodnej z regulaminem,
ogłoszeniodawca otrzymuje zwrotną wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie ogłoszenia do
publikacji.
4. Ogłoszenia będą przyjmowane poprzez wykaz prefiksu i rubryk na podstawie wiadomości
SMS, kodu oraz koszt wysłania wiadomości z ogłoszeniem do tytułu i rubryki podany będzie
na łamach czasopisma i w internecie.
5. Pozytywnie zweryfikowane przez wydawcę ogłoszenie jest jednorazowo publikowane w
najbliższym możliwym terminie od daty otrzymania wiadomości SMS.
6. W przypadku wysłania przez ogłoszeniodawcę wiadomości SMS zawierającej błędy
uniemożliwiające publikację ogłoszenia przez wydawcę lub niezgodną z regulaminem,
ogłoszeniodawca nie opublikuje ogłoszenia bez podania przyczyny. Opłata z tytułu przesłania
SMS-a zawierającego błędy będzie pobrana zgodnie z cennikiem określonym w załączniku.
7. Wydawca zastrzega sobie prawo weryfikacji ogłoszeń w zakresie:
a) ich zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki),
b) zgodności ich treści z wybraną rubryką oraz dopuszczalnej liczby użytych znaków,
c) ich zgodności z przepisami prawa, zasadami moralności publicznej i dobrych obyczajów
oraz z linią programową czasopisma, w którym ogłoszenie ma być opublikowane,
d) ich zgodności z ogólnymi zasadami publikacji ogłoszeń drobnych oraz regulaminem
przyjmowania ogłoszeń
i reklam prasowych (zasady ogólne i szczególne zamieszczania ogłoszeń drobnych w tytule
wydawcy),
8. Zlecenie publikacji ogłoszenia drobnego w tytule wydawcy oznacza akceptację
postanowień regulaminu oraz zasad ogólnych, w szczególności w zakresie ochrony danych
osobowych użytkownika/ogłoszeniodawcy.
9. Niepodanie przez ogłoszeniodawcę w treści ogłoszenia telefonu kontaktowego będzie
równoznaczne z nieopublikowaniem ogłoszenia.
10. W przypadku, gdy Wydawca stwierdzi niezgodność Ogłoszenia z postanowieniami
regulaminu, ma ono prawo do nie publikowania Ogłoszenia.
11. Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi.
12. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny wydawca
zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili.
13. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez ogłoszeniodawcę z usługi,
b) nie przekazanie wydawcy SMS-u z treścią ogłoszenia przez operatora sieci telefonii
komórkowej,
c) problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
wydawca przy zachowaniu należytej
staranności nie było w stanie przewidzieć, lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności w
przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

d) korzystanie z usługi przez ogłoszeniodawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu,
e) przerwy w świadczeniu usługi zaistniałe z przyczyn technicznych
(np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od wydawcy.
III. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące usługi należy przesyłać listownie na
adres: Głos Powiatu Średzkiego, ul. Krótka 1, 63-000 Środa Wlkp., lub drogą mailową:
redakcja@glospowiatusredzkiego.pl
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji,
numer telefonu komórkowego z którego wysłano SMS, treść SMS-a, a także dokładne
podanie zarzutów reklamacji. Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 2 tygodni od
daty wysłania SMS-a.
3. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o
swojej decyzji ogłoszeniodawcę.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji wydawca zamieści na swój koszt ogłoszenie w
poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu czasopisma po dacie uwzględnienia
reklamacji.
5. Decyzja wydawcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest
ostateczna.
IV. DEADLINE
Aby ogłoszenie ukazało się w kolejnym wydaniu gazety Głos Powiatu Średzkiego musi
zostać dostarczone do skrzynki/wysłane SMSem do piątku poprzedzającego wydanie do
godziny 14:00. Po tym terminie dostarczone ogłoszenia są przekładane na kolejne wydanie
gazety.
V. DANE OSOBOWE
W związku z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) Ogłoszeniodawca informowany jest o
tym, że:
1) administratorem danych osobowych, wskazanych w zleceniu jest EJDI spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000) przy ul.
Berwińskiego 1, e-mail: biuro@ejdi.pl,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia zamieszczenia ogłoszenia
drobnego w Głosie Powiatu Średzkiego i na portalu www.glospowiatusredzkiego.pl,
3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
4) dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia realizacji zlecenia, a następnie po tym okresie będą przetwarzane wyłącznie do celów finansowo –księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany
do wygaśnięcia,
5) dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego),
7) Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

8) Ogłoszeniodawcy nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jako że prawo to przysługuje osobom, których dane osobowe przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO,
9) Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zlecenia, a zatem brak ich podania uniemożliwi publikację ogłoszenia drobnego,
11) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zatem prawo do przenoszenia danych.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania
zlecenia publikacji ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest dostępny w Redakcji i Biurze Ogłoszeń Głosu Powiatu Średzkiego, ul.
Krótka 1, 63-000 Środa Wlkp., lub na stronie internetowej: www.glospowiatusredzkiego.pl
Instrukcja usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem SMS na stronie
Głosu Powiatu Średzkiego.
Wyślij SMS o treści PLGPS.KATEGORIA.TREŚĆ OGŁOSZENIA na numer 72480 (koszt
SMS wynosi: 2 zł netto (2.46 zł z VAT)
Kategorie do wyboru: sprzedam, kupię, nieruchomości, motoryzacja, usługi, rolnictwo, inne,
zwierzęta, praca, towarzyskie
Nie używamy polskich znaków. Całkowita liczba znaków, z kodami i numerami, nie może
przekroczyć 160 znaków.
Przykład: PLGPS.SPRZEDAM.Kotki 2-tygdoniowe z rodowodem, tel. 777-777-77

