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ARTYKUŁ 22. PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
Obrót prekursorami materiałów wybuchowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów
materiałów wybuchowych, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE)
nr 98/2013 jest dopuszczalny wyłącznie po spełnieniu obowiązków i warunków określonych w tym
rozporządzeniu.
Sprzedający zgodnie z prawem są zobowiązani do spełnienia wszystkich warunków oraz obowiązków
określonych tym rozporządzeniem. W szczególności dotyczy to obowiązkowej weryfikacji kupujących i ich
uprawnień do nabycia tych prekursorów, w tym ich tożsamości, oraz obowiązków informacyjnych wobec tych
nabywców w odniesieniu do sprzedawanych im prekursorów. Nakładane przez prawo obowiązki dotyczą także
informowania o tzw. podejrzanych transakcjach w rozumieniu przedmiotowego rozporządzenia.
Kwestie związane z obrotem przedmiotowymi prekrursorami są także regulowane polską ustawą Dz. U. z 2016
r., poz. 669 ze zm.).
Spełnienie warunków dotyczących obrotu prekursorami jest warunkiem legalnej oraz zgodnej z Regulaminem
sprzedaży prekursorów na Allegro.
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Załącznik nr 1
Załącznik nr 1. Towary zakazane i dopuszczone warunkowo
(…)

Artykuł 2. Towary dopuszczone warunkowo
Wystawienie w ramach Transakcji następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te
spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Transakcji opis Towaru zawiera wskazane treści
(Towary dopuszczone warunkowo):
(…)
21. Prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom - w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013. Warunek: Mogą być oferowane wyłącznie przez Użytkowników,
którzy zarejestrowali Konto Firma oraz wymienili w treści Oferty każdy z prekursorów zawierający się w
Towarze będącym przedmiotem Oferty oraz stężenia w odniesieniu do każdego z tych prekursorów.
22. Prekursory materiałów wybuchowych podlegające regulacji - w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i
stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i
uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013. Warunek: Mogą być oferowane wyłącznie przez Użytkowników,
którzy wymienili w treści Oferty każdy z prekursorów zawierający się w Towarze będącym przedmiotem Oferty
oraz stężenia w odniesieniu do każdego z tych prekursorów.

(…)

Załącznik nr 2
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Załącznik nr 2: Zasady tworzenia opisu Transakcji;

Artykuł 1. TREŚĆ OFERTY
(…)
22. W Ofertach obejmujących Prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom - w
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w
sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 dopuszczalne jest wskazanie
adresu e-mail, na który Kupujący może przesłać dokumenty wymagane do weryfikacji przez Sprzedającego
zgodnie z tym rozporządzeniem, jednakże pod warunkiem wymienienia w treści tej Oferty wszystkich
prekursorów zawierających się w Towarze będącym przedmiotem Oferty oraz stężenia w odniesieniu do
każdego z nich.
(…)

Załącznik nr 5
Załącznik nr 5. Polityka ochrony prywatności
(…)

Część II. Zakres Danych Osobowych
Allegro.pl

przetwarzanych przez

Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez Allegro.pl może różnić się w zależności od tego, z jakich
usług lub funkcjonalności dostarczanych przez Allegro.pl korzystasz. Aby ułatwić Ci zrozumienie tego, w
posiadaniu jakich Twoich Danych Osobowych jesteśmy, poniżej zawarliśmy informacje o kategoriach Danych
Osobowych, które przetwarzamy, z podziałem na cele ich przetwarzania.
Podczas Rejestracji wymagamy podania przez Ciebie takich Danych Osobowych jak:
•

adres e-mail, hasło i data urodzenia (gdy rejestrujesz Konto Zwykłe); lub

•

adres e-mail, login, hasło, numer telefonu oraz informacje o firmie (przedsiębiorstwie) i jej adresie (gdy
rejestrujesz Konto Firma).
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Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych Danych Osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą
umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Allegro.pl, dostępnych dla Użytkowników,
którzy dokonali Rejestracji.
Po dokonaniu Rejestracji, aby móc w pełni korzystać ze swojego Konta, jesteś zobowiązany do
uzupełnienia swoich danych identyfikujących oraz podania nam informacji na temat Twojego adresu
przeznaczonego do wysyłki (w tym konieczne jest uzupełnienie nazwy ulicy, numeru domu, numeru
mieszkania, miasta oraz kodu pocztowego) oraz danych kontaktowych niezbędnych do nawiązania z Tobą
kontaktu (adresu e-mail). Aby móc w pełni korzystać z Platform, jesteś ponadto zobowiązany do podania nam
swojego wieku, abyśmy mogli zweryfikować Twoją zdolność do czynności prawnych oraz w związku z tym
dopasować zakres uprawnień przysługujących Ci w ramach Twojego Konta.
Pamiętaj, że po zarejestrowaniu Konta i w trakcie korzystania z usług Allegro.pl jesteś zobowiązany do stałego
aktualizowania wszelkich podanych przez siebie Danych Osobowych, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią
zmiany.
Podczas korzystania przez Ciebie z Konta dodatkowo gromadzimy informacje o Twoich działaniach na
Platformach, m.in. o historii Twoich zakupów, wystawianych Ofertach, wybieranych metodach płatności oraz
o treściach komentarzy i wystawianych ocen.
Korzystając ze swojego Konta możesz podać nam także inne, opcjonalne Dane Osobowe np. poprzez
umieszczenie swojego zdjęcia bądź grafiki, które mogą przedstawiać Twój wizerunek (awatar), wyrażając tym
samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie takich Danych Osobowych jest w pełni dobrowolne.
Ponadto, Twoje Dane Osobowe możemy pozyskiwać w związku z korzystaniem przez Ciebie z opcji logowania
się do Platform za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających, oferowanych przez podmioty
niezależne od Allegro.pl, np. Facebook Connect. W takim wypadku, pozyskujemy Twoje Dane Osobowe
wyłącznie w postaci adresu e-mail i tylko na potrzeby takiego logowania.
Niezależnie od powyższego, pamiętaj, że jeżeli używając mediów społecznościowych we własnym zakresie,
korzystasz z publicznego profilu (tj. profilu, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu),
udostępniasz swoje Dane Osobowe na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Powinieneś
starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem Danych Osobowych, w
szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość
zidentyfikowania, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.
Dokonywanie przez Ciebie zakupów i sprzedaży w Allegro, w tym dokonywanie Transakcji i płatności
prowizji od sprzedaży lub za Towary sprzedane za pośrednictwem Platform, może wiązać się z
koniecznością przetwarzania także innych Danych Osobowych, tj. danych zawartych w Ofercie (obejmujących
w szczególności treść Oferty), danych o Transakcji (w szczególności w zakresie numeru rachunku bankowego,
metody płatności, adresu odbioru Towaru, sposobu dostawy), danych do faktury VAT oraz danych
umożliwiających śledzenie przesyłki, przesyłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i
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dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Platform. Allegro.pl może mieć
również dostęp do treści wiadomości wysyłanych między Kupującym a Sprzedającym w ramach dyskusji i
sporów. W celu obsługi Transakcji możemy wykorzystywać Dane Osobowe, które zostały nam przez Ciebie
podane przy Rejestracji w Allegro.
Dodatkowo, w zakresie obsługi sprzedaży możemy przetwarzać również Twoje Dane Osobowe, obejmujące
m.in. wartość obrotu, informacje o zamówieniach (ich realizacji lub anulowaniu, numerach przesyłek) oraz
informacje na temat tego, jak jakość Twojej sprzedaży jako Sprzedającego wypada w porównaniu z innymi
Sprzedającymi.
Ponadto, jeżeli korzystasz z Usługi Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, Twoje Dane Osobowe
jako odbiorcy Towaru obejmujące: imię, nazwisko, adres dostawy Przesyłki, numer telefonu i adres e-mail
będziemy otrzymywać od Sprzedającego na zasadach opisanych w Załączniku nr 16 do Regulaminu.
W przypadku sprzedaży prekursorów materiałów wybuchowych możemy przetwarzać również Twój adres email zamieszczony przez Ciebie w opisie Oferty, aby wesprzeć Cię w realizacji obowiązków wynikających z art.
8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.
(…)

Część III. Cele, podstawy i okres przetwarzania Danych Osobowych
przez Allegro.pl
W zależności od tego, z jakich usług świadczonych przez Allegro.pl korzystasz, różne są cele i podstawy prawne
przetwarzania Danych Osobowych przez Allegro.pl oraz okresy, przez które Allegro.pl może przechowywać
lub wykorzystywać Twoje Dane Osobowe.
Przy każdym z celów przetwarzania określiliśmy podstawę prawną oraz maksymalny okres przechowywania
Danych Osobowych. Po wskazanym okresie nie będziemy wykorzystywać Danych Osobowych we wskazanym
celu. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku je usuniemy. Będziemy przechowywać Twoje Dane
Osobowe przez najdłuższy ze wskazanych terminów odnoszących się do konkretnych usług Allegro.pl.
Przykładowo, po zrezygnowaniu przez Ciebie z prowadzenia Konta przestaniemy przetwarzać Twoje Dane
Osobowe w celu świadczenia Ci usług w ramach Konta, ale będziemy je przechowywać przez okres
dopuszczony przepisami prawa, aby umożliwić Ci dochodzenie swoich praw, jak również, aby zapewnić
możliwość wykazania historii rozliczeń finansowych pomiędzy Tobą, a Allegro.pl.
Poniżej opisaliśmy standardowe działania na Danych Osobowych w związku z korzystaniem z usług
świadczonych przez Allegro.pl. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych
w przypadku korzystania z określonych usług mogą znajdować się także w regulaminach tych usług.
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REJESTRACJA I OBSŁUGA KONTA, OBSŁUGA TRANSAKCJI UŻYTKOWNIKÓW
Korzystanie z części funkcjonalności dostępnych na Platformach (w tym z użyciem Aplikacji Mobilnej) wymaga
od Ciebie dokonania Rejestracji zgodnie z Regulaminem. W ramach naszych usług umożliwiamy założenie
Konta Zwykłego lub Konta Firma. Założenie i korzystanie z Konta wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich
Danych Osobowych.
Allegro.pl przetwarza Twoje Dane Osobowe również w związku z obsługą Twoich Transakcji. Za
pośrednictwem Platform (w tym z użyciem Aplikacji Mobilnej) możesz w szczególności:
•

dokonywać zakupów jako Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji;

•

dokonywać zakupów jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca w ramach Konta Zwykłego;

•

dokonywać sprzedaży jako lub publikować Ogłoszenia jako osoba fizyczna w ramach Konta Zwykłego;

•

dokonywać sprzedaży lub publikować Ogłoszenia jako przedsiębiorca (w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej) w ramach Konta Firma.

Informacje zamieszczane przez Ciebie w Ofertach i „Wiadomościach do Kupującego” nie pochodzą od
Allegro.pl i nie są przez Allegro.pl inicjowane. Z tego powodu, w najszerszym możliwym zakresie
dopuszczalnym na gruncie prawa mającego zastosowanie, Allegro.pl nie jest odpowiedzialne za informacje
udostępniane w ramach Ofert i „Wiadomości do Kupującego”. W Ofertach i „Wiadomościach od Kupującego”
w miarę możliwości nie powinieneś podawać Danych Osobowych. Pamiętaj, że umieszczając swoje Dane
Osobowe w Ofertach lub „Wiadomościach do Kupującego”, robisz to na podstawie własnej, przemyślanej i
świadomej decyzji. Powinieneś więc starannie rozważyć ryzyko, jakie wiąże się z podaniem takich informacji.
Więcej informacji o dokonywaniu zakupów, dokonywaniu Transakcji w ramach Konta Zwykłego lub Konta
Firma znajdziesz w naszym Regulaminie.
W związku z obsługą Twojego Konta oraz Twoich Transakcji przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według
zasad opisanych w poniższej tabeli. Dodatkowo Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w innych
celach, w tym w celach analitycznych, marketingowych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o
czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki.
Cel przetwarzania Danych
Osobowych

Podjęcie działań związanych z
obsługą Rejestracji
dokonywanej przez
Użytkownika oraz świadczenie
usług drogą elektroniczną w
Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

Podstawa prawna
przetwarzania Danych
Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(niezbędność do zawarcia i
wykonania umowy) – Dane

Okres przechowywania
Danych Osobowych w
określonym celu (okres
retencji)
Do momentu zakończenia
świadczenia usługi
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zakresie obsługi Kont
Użytkowników Allegro

Osobowe niezbędne do założenia
i obsługi Konta

Nadanie indywidualnego
charakteru ustawieniom Konta
(umieszczenie w Koncie awatara
i innych opcjonalnych Danych
Osobowych) lub udostępnienie
Danych Osobowych w sytuacji
logowania do Platform poprzez
usługę zewnętrzną

Art. 6 ust.1 lit a RODO (zgoda
Użytkownika) – wyłącznie w
zakresie opcjonalnych Danych
Osobowych, które nie są
niezbędne do korzystania z Konta

Do momentu usunięcia
opcjonalnych Danych
Osobowych z Konta (wycofania
zgody) lub zakończenia
świadczenia usługi

Obsługa reklamacji, w tym
rozwiązywanie problemów
technicznych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes Allegro.pl,
polegający na ochronie praw
Allegro.pl i Użytkownika)

Do momentu zakończenia
obsługi reklamacji lub
rozwiązania zgłoszonego
problemu

Dochodzenie roszczeń i obrona
przed roszczeniami
wynikającymi z zawartej umowy
lub związanych ze
świadczeniem usług, w tym
windykacja należności,
prowadzenie postępowań
sądowych, arbitrażowych i
mediacyjnych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes Allegro.pl,
polegający na ochronie praw
Allegro.pl)

Do ostatniego dnia roku
kalendarzowego następującego
po upływie 3 lat od momentu
zakończenia świadczenia usługi

Realizacja obowiązków
ustawowych wynikających z
przepisów podatkowych i
rachunkowych w zakresie
rozliczenia pobieranej prowizji
od Transakcji

Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku
z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
(niezbędność przetwarzania do
wykonania obowiązku prawnego)

5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym
upłynął termin płatności
podatku

Realizacja obowiązków
ustawowych wynikających z
przepisów podatkowych i
rachunkowych w zakresie
rozliczenia pobieranej prowizji
od Transakcji

Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku
z art. 74 Ustawy o rachunkowości
(niezbędność przetwarzania do
wykonania obowiązku prawnego)

5 lat licząc od początku roku
następującego po roku
obrotowym, w którym dokonana
została Transakcja

Wsparcie Sprzedających w
wykonywaniu obowiązków
wynikających ze sprzedaży
prekursorów materiałów
wybuchowych wynikających z
ROZPORZĄDZENIA

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(obowiązek prawny)

Do momentu zakończenia
świadczenia usług
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PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2019/1148 z dnia
20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i
stosowania prekursorów
materiałów wybuchowych,
zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006 i uchylające
rozporządzenie (UE) nr 98/2013

(…)

Allegro.pl sp. z. o. o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 52526-74-798, REGON 365331553

