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UMOWY I REGULAMINY 

DOT. KORZYSTANIA Z SM



Warunki handlowe firmy Meta

(…) użytkownik udziela nam licencji na treści objęte prawami własności 

intelektualnej (np. zdjęcia czy filmy), które udostępnia, publikuje lub przesyła w 

naszych Produktach firmy Meta lub w związku z nimi. W przypadku uzyskiwania 

dostępu do Produktów firmy Meta lub ich wykorzystywania licencja ta odnosi się 

do treści udostępnianych przez użytkownika lub inny podmiot w jego imieniu 

(np. agencję zamieszczającą reklamę w imieniu użytkownika lub dostawcę usług, 

który w imieniu użytkownika zarządza zawartością jego strony) w dowolnym z 

Produktów firmy Meta lub w związku z nim. Użytkownik zadba też o posiadanie lub 

zabezpieczenie wszystkich praw niezbędnych do przyznania licencji oraz praw, które 

przyznaje nam użytkownik (lub inny podmiot w jego imieniu) zgodnie z niniejszymi 

Warunkami handlowymi oraz wszelkimi stosownymi warunkami dodatkowymi, w tym 

zezwolenia na wyświetlanie, rozpowszechnianie i dostarczanie treści użytkownika w 

ramach Produktów firmy Meta.

Licencje



Warunki handlowe firmy Meta

Użytkownik nie może przesyłać nam informacji, których przetwarzanie jest zakazane 

na mocy warunków lub zasad uzupełniających. Ponadto użytkownik nie może 

przesyłać nam ani wykorzystywać Produktów firmy Meta do gromadzenia 

informacji, (i) o których użytkownik wie lub w normalnych okolicznościach powinien 

wiedzieć, że dotyczą lub pochodzą od dzieci poniżej 13 roku życia lub (ii) które 

dotyczą zdrowia, sytuacji finansowej, danych biometrycznych lub innych 

kategorii danych wrażliwych 

Dane osobowe



Warunki handlowe firmy Meta

Wszelkie roszczenia handlowe pomiędzy użytkownikiem a Meta Platforms, Inc. muszą być 

rozstrzygane wyłącznie w sądzie rejonowym północnego dystryktu Kalifornii lub sądzie 

stanowym w hrabstwie San Mateo w Stanach Zjednoczonych, oraz oświadcza, że poddaje 

się jurysdykcji każdego z tych sądów w zakresie dochodzenia takiego roszczenia oraz że 

niniejsze Warunki handlowe oraz wszelkie roszczenia podlegają przepisom stanu Kalifornia bez 

względu na przepisy prawa kolizyjnego.

Jurysdykcja 1



Warunki handlowe firmy Meta

Każde Roszczenie cywilnoprawne pomiędzy użytkownikiem a spółką Meta Platforms

Ireland Limited musi zostać rozstrzygnięte wyłącznie w sądach Irlandii, a użytkownik 

zgadza się podlegać właściwości sądów Irlandii w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów tego 

typu oraz że niniejsze Warunki handlowe oraz wszelkie roszczenia podlegają przepisom 

obowiązującym w Irlandii bez względu na przepisy prawa kolizyjnego.

Niezależnie od postanowień ppkt (i) i (ii) powyżej każde Roszczenie cywilnoprawne pomiędzy 

użytkownikiem a spółką Meta Platforms, Inc. oraz Meta Platforms Ireland Limited musi 

zostać rozstrzygnięte wyłącznie w sądzie rejonowym północnego dystryktu Kalifornii lub 

sądzie stanowym w hrabstwie San Mateo w Stanach Zjednoczonych, oraz oświadcza, że 

poddaje się jurysdykcji każdego z tych sądów w zakresie dochodzenia takiego roszczenia oraz 

że niniejsze Warunki handlowe oraz wszelkie roszczenia podlegają przepisom stanu Kalifornia 

bez względu na przepisy prawa kolizyjnego.

Jurysdykcja 2



Warunki handlowe firmy Meta

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane 

użytkownikowi.

Co jeszcze?



KORZYSTANIE Z SM 

A PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH



\ Regulamin korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka  

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

\ Regulamin przetwarzania danych – https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

\ Regulamin zabezpieczania danych –

https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms

\ ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY PRZEKAZYWANIA EUROPEJSKICH DANYCH PRZEZ 

FACEBOOKA  https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update

Regulaminy dot. przetwarzania danych osobowych:

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing
https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update


Regulamin korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka

Dane z narzędzi biznesowych:

1. Informacje kontaktowe

2. Dane zdarzeń

Możliwe wykorzystanie danych z Narzędzi biznesowych:

\ Informacje kontaktowe do dopasowania, Dane zdarzeń do usług 

pomiarowych i analitycznych

\ Dane zdarzeń do kierowania reklam użytkownika

\ Dane zdarzeń do dostarczania wiadomości handlowych i transakcyjnych

\ Dane zdarzeń do usprawniania wyświetlania reklam, personalizacji funkcji i 

treści oraz do udoskonalania i zabezpieczania Produktów Facebooka

Jakie dane wykorzystuje FB?



Role przetwarzania danych osobowych korzystając 

z narzędzi FB
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Regulamin FB a przetwarzanie danych osobowych

\ Niniejszy Regulamin przetwarzania danych ma zastosowanie w zakresie, w jakim 

obowiązujące regulaminy korzystania z produktów, takie jak Regulamin korzystania z 

narzędzi biznesowych Facebooka oraz Warunki korzystania z grup niestandardowych 

odbiorców na podstawie listy klientów („Regulamin korzystania ze stosownego produktu,” 

dowolny Produkt Facebooka objęty regulaminem „Stosowne produkty”), określają, że 

przetwarzamy dane osobowe jako podmiot przetwarzający. 

\ Facebook udostępni użytkownikowi wszystkie informacje zasadnie niezbędne, aby 

wykazać, że Facebook wywiązuje się ze swoich zobowiązań jako podmiot przetwarzający 

na mocy niniejszego Regulaminu przetwarzania danych oraz w zakresie, w jakim RODO 

ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez użytkownika zgodnie z 

niniejszym Regulaminem przetwarzania danych – zgodnie z art. 28 RODO.

Powierzenie



Regulamin FB a przetwarzanie danych osobowych

\ Facebook zobowiązuje się raz do roku na wniosek przekazać egzemplarz bieżącego 

raportu z audytu. Przedmiotowy audyt odnosi się do audytu SOC 2 typu II lub innego 

standardowego audytu branżowego, który Facebook może uznać za właściwy w ramach 

realizowanego przez siebie programu audytów, a który dotyczy usług przetwarzania danych 

i przeprowadzany jest corocznie przez niezależnego audytora zewnętrznego. Uznaje się, 

że audytor ten przeprowadza audyt na zlecenie użytkownika. Treść raportu z audytu 

zostanie uznana za informacje poufne.

Powierzenie – AUDYTY



Regulamin FB a przetwarzanie danych osobowych

\ Niniejszy Regulamin zabezpieczania danych opisuje minimalne standardy bezpieczeństwa 

utrzymywane przez Facebooka, a mające zastosowanie do Produktów Facebooka, 

udostępnione zgodnie z Regulaminem korzystania ze stosownego produktu („Stosowne 

produkty”), w tym dane przesłane Facebookowi przez użytkownika przy użyciu Stosownych 

produktów („Dane objęte Regulaminem”).

Powierzenie – STOSOWANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



Regulamin FB a przetwarzanie danych osobowych

\ W odniesieniu do Danych osobowych zawartych w Danych zdarzeń dotyczących działań 

osób w witrynach internetowych i aplikacjach użytkownika, które integrują Narzędzia 

biznesowe Facebooka, dla których przetwarzania użytkownik i Facebook wspólnie 

określają środki i cele, użytkownik i Facebook Ireland przyjmują do wiadomości, że 

są Współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. Wspólne przetwarzanie danych 

obejmuje gromadzenie takich danych osobowych za pośrednictwem Narzędzi biznesowych 

Facebooka oraz ich późniejsze przekazywanie Facebook Ireland w celu wykorzystania do 

celów określonych powyżej w sekcjach 2.a.iii do 2.a.v.1 („Wspólne przetwarzanie danych”)

Współadministrowanie



Złożoność relacji RODO 

– skutki

Rejestry Umowy

Obowiązki 

informacyjne

Realizacja 

praw 

podmiotów 

danych



WYMOGI DOT. SPRZEDAŻY 

W SM



Ekosystem prawny sprzedaży i reklamy internetowej

\ Prawo telekomunikacyjne/ PKE

\ RODO

\ UŚUDE

\ Ustawa o prawach konsumenta

\ Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

\ Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

\ Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

\ Dyrektywa dot. reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej

\ Dyrektywa Omnibus

\ Akt o usługach cyfrowych

\ Prawo sektorowe

\ Soft law np. Kodeks dobrych praktyk dotyczący reklamy programmatycznej, IAB



\ Sprzedaż live 

\ marketplace

\ Sprzedaż przez wtyczki / czaty

Social selling – kanały



Social selling – czy mnie dotyczy?

\ Ustawa o prawach konsumenta:

umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z konsumentem w ramach 

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej 

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków 

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

\ Zorganizowany system zawierania umów na odległość:

• Czy jest to ujęte w ramy organizacyjne?

• Czy przedsiębiorca wyodrębnił personel dedykowany do obsługi takiego kanału 

sprzedaży?

• Z czyjej inicjatywy jest zawierana umowa?

• Czy zawieranie umów tym kanałem ma charakter wyjątkowy?



Social selling – wymogi

\ Konsumenci czy Quasi konsumenci?

\ Wymóg posiadania regulaminu:

• informacje o opcjach dotyczących 

wysyłki towaru,

• informacje dotyczące metod płatności,

• postanowienia związane ze zwrotami 

zakupionych produktów,

• postanowienia dotyczące reklamacji,

• informacje związane z produktami, jakie oferujesz.

• Informacje o oprawie do odstąpienia od umowy

\ Doręczanie informacji na trwałym nośniku

\ Wymóg spełniania obowiązku informacyjnego (Polityka Prywatności)



ALE ZANIM 

SPRZEDAMY… 

POZYSKIWANIE 

KLIENTA



WYMOGI DOT. REKLAMY 

W SM



Rodzaje przepisów regulujących reklamę w SM

Aspekty techniczne 

stosowania narzędzi 

reklamowych

\ Możliwość korzystania z 

technologii śledzących

\ Analiza ryzyka

\ Dopuszczalność 

transferu danych poza 

EOG

Aspekty formalnej 

dopuszczalności 

reklamowania

\ Zgody marketingowe

\ Obowiązki informacyjne 

z RODO

\ Dopuszczalność 

różnych form akcji 

promocyjnych

Zawartość 

merytoryczna 

reklamy

\ Reklama rzetelna, 

zgodna 

z dobrymi obyczajami

\ Oznaczanie reklam

\ Zdrowa konkurencja



Rodzaje narzędzi marketingowych w SM

Piksel Meta

\ To kawałek kodu HTML przeznaczony do 

zainstalowania na stronie internetowej i 

zbierania informacji o osobach ją 

odwiedzających. 

\ służy do pozyskiwania danych o osobach 

odwiedzających witrynę. Są one zbierane w 

kilku kategoriach takich jak osoby 

odwiedzające, wykonywanie konkretnych 

czynności, przeglądanie konkretnych podstron 

itp.

\ Zaimplementowany kawałek kodu pozwala 

przekazywać takie informacje na portal, gdzie 

tworzone są poszczególne listy 

remarketingowe, aby wyświetlić osobom 

zainteresowanym witryną reklamy na FB



Rodzaje narzędzi marketingowych w SM

Look alikeCustom audience

\ grupa niestandardowych odbiorców reklam \ odbiorcy reklam podobni (pod względem 

zachowań w sieci) do np. klientów 

Odbiorców niestandardowych i odbiorców podobnych można utworzyć za pomocą różnych opcji, np.:

\ wgrania pliku z danymi dotyczącymi aktualnych klientów (np. baza adresów e-mail);

\ stworzenia listy osób, które odwiedziły daną stronę internetową lub wykonały inne akcje odnotowane 

przez Pixel Facebooka (pod warunkiem, że taki piksel zaimplementowałeś na swojej stronie www);

\ stworzenia listy osób, które pobrały aplikację mobilną lub grę albo wykonały specyficzną akcję wobec 

nich;

\ stworzenia listy ludzi zaangażowanych w interakcje z treściami, jakie są publikowane na profilu na 

Facebooku lub Instagramie.



Ramy prawne reklamy behawioralnej

Art. 5, 6 RODOArt. 173 Prawo 

telekomunikacyjne 

/ art. 394 PKE



Wymogi korzystania z cookies
Nie jest wystarczające wyrażenie 

zgody przez ustawienia 

przeglądarki (w ich obecnym 

kształcie)

Wydawca witryny musi zapewnić 

wyrażenie zgody przez 

użytkowników przed zapisaniem 

plików cookie na ich 

urządzeniach (tzw. model opt-in) 

Wyrażenie zgody i odmowa 

powinny być tak samo łatwe 

(przy tej samej liczbie kliknięć

i z tego samego poziomu)

Wydawca witryny powinien 

zapewnić możliwość wyrażenia 

zgody / odmowy dla wszystkich 

lub każdej kategorii cookies 

osobno

Zgoda powinna być wyrażana 

w sposób „aktywny”, np. za 

pomocą narzędzia do zarządzania 

preferencjami dot. cookies (CMP)

Przekazywane użytkownikom 

informacje muszą być zrozumiałe

i wystarczająco dokładne, 

aby umożliwić zrozumienie 

funkcjonowania cookie 

Wydawca witryny powinien ustalić 

wszystkie pliki cookie, okres

ich używania oraz strony trzecie, 

które mogą mieć do nich dostęp



\ konieczność pozyskania wymaganych 

zgód po stronie użytkownika

\ konieczność przekazania niezbędnych 

informacji, np. o „możliwości 

wykorzystywać przez FB plików 

cookie, sygnałów nawigacyjneych i 

podobnych technologii do 

gromadzenia lub odbierania informacji 

z witryny i innych miejsc w Internecie i 

używania ich do świadczenia usług 

pomiarów i targetowania reklam”

Regulamin FB a wymogi 

dot. cookies



Kara IE DPA dla META

\ Kara w wysokości 390 mln euro

\ Meta IE niewłaściwie oparła się na umowie jako 

podstawie prawnej do przetwarzania danych 

osobowych w kontekście warunków korzystania z 

Facebooka i warunków korzystania z Instagrama do 

celów reklamy behawioralnej, ponieważ nie był to 

podstawowy element usług

\ Dodatkowa sankcja: nakaz dla Meta IE doprowadzenia 

przetwarzania danych osobowych do celów reklamy 

behawioralnej w kontekście usług Facebook i Instagram 

do zgodności z art. 6 ust. 1 RODO w ciągu trzech 

miesięcy

\ Konieczne dalsze postępowanie w zakresie danych 

szczególnych kategorii



Analiza ryzyka

\ Potwierdzenie, że przeprowadzono Privacy

by design, ocenę prawną oraz preewaluację dla 

procesów przetwarzania realizowanych 

w ramach aplikacji mobilnej

\ Wykonano kompleksowy audyt stosowanych 

fizycznych, technicznych i organizacyjnych środków 

zabezpieczenia danych

w poszczególnych zasobach

\ Analiza adekwatności zabezpieczeń 

w aplikacji została wykazana w ramach DPIA

\ Audyt i analiza zrealizowane zostały

zgodnie z międzynarodowymi standardami (np. 

wytyczne ENISA, Prywatność i dane osobowe w 

aplikacjach mobilnych, 2017 r.), 



\ Poziom ochrony danych osobowych 

w państwie odbiorcy nie może być 

niższy od poziomu gwarantowanego 

w RODO.

\ Jak zapewnić odpowiedni poziom 

ochrony? Narzędzie przekazywania 

z rozdziału V RODO + środki 

uzupełniające.

TRANSFER – dlaczego 

jest problem?



WYROK TSUE C-311/18 – nieważność decyzji w/s Privacy Shield

5

4

2

1
3

dostęp władz USA do 

danych możliwy na 

podstawie obserwacji 

praktyki i istniejących 

przepisów (np. FISA, 

Executive Order 1233, 

US Cloud Act)

przekazywanie danych 

osobowych z UE do USA

nie gwarantuje poziomu 

ochrony merytorycznie 

równoważnego do RODO

brak możliwości 

dochodzenia praw przed 

sądami w USA i brak 

niezależnego organu 

ochrony danych

konieczna analiza stanu 

prawnego w państwie 

spoza EOG i ewentualne 

dodatkowe środki 

zabezpieczające

SCC mogą nadal służyć 

jako narzędzie transferu 

do USA, ale samo ich 

zawarcie nie zapewnia 

automatycznie jego 

legalności



Regulamin FB a przetwarzanie danych osobowych

\ (2) Facebook Ireland przekazuje Europejskie dane do firmy Facebook, Inc. zgodnie ze 

Standardowymi klauzulami umownymi dotyczącymi przekazywania danych między 

podmiotami przetwarzającymi, ale zastrzega prawo do korzystania z alternatywnych 

metod przekazywania określonych w RODO i innych przepisach o ochronie danych 

obowiązujących w EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (takich jak decyzja dotycząca 

odpowiedniego poziomu ochrony). Dalsze przekazywanie danych do Podmiotów 

podprzetwarzających Facebooka zgodnie ze Standardowymi klauzulami umownymi 

dotyczącymi przekazywania danych między podmiotami przetwarzającymi odbywa się na 

mocy ogólnego zezwolenia zawartego w Regulaminie przetwarzania danych.

Powierzenie – TRANSFERY



1. Kontakt przez Messenger lub chat/ 

chatbot

2. Cel kontaktu?

3. Kto inicjuje kontakt?

Wtyczki inicjujące kontakt 

marketingowy



Wtyczki inicjujące kontakt marketingowy – wymóg zgody?

RODOUŚUDE

Legalność działań marketingowych: 

\ UŚUDE – zgoda na przesyłanie informacji 

handlowych do oznaczonego odbiorcy

(art. 10)

Legalność przetwarzania danych 

osobowych:

\ Zasada legalności 

– art. 5 ust. 1 lit. a RODO:

\ Podstawa prawna przetwarzania danych 

– prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO)



TREŚĆ REKLAM W SM



1) reklama porównawcza

2) reklama wprowadzająca klienta w błąd

3) reklama ukryta (tzw. kryptoreklama) 

4) reklama sprzeczna z przepisami prawa

5) reklama naruszająca prywatność

Ocena treści reklamy



Blokowanie reklam w SM

1. Weryfikacja reklam pod kątem zgodności ze Standardami 

reklamowymi na platformach Meta

2. Inne ograniczenia reklamowania:

• Ryzyko złamania zabezpieczeń lub zhakowania Konta 

firmowego Meta 

• Reklamodawca nie spełnia wymagań uwierzytelnienia 

dwuskładnikowego w zakresie bezpieczeństwa konta.

• Reklamodawca jest nowy itd..

3. Co podlega weryfikacji

• Konto firmowe Meta

• Konto reklamowe

• Strona 

• Konto użytkownika



Standardy społeczności Facebooka



Proces weryfikacji reklam

Źródło: https://www.facebook.com/business/help/204798856225114?id=649869995454285





KONKURSY W SM



\ Jasne zasady określone w regulaminie

\ Konieczność uwzględnienie 

odpowiednich klauzul, m.in. W 

zakresie zwolnienia FB z 

odpowiedzialności

\ Uwaga na mechaniki loteryjne!

\ Podatki – zwolnienie?

Konkursy w mediach 

społecznościowych



Promocja nie może wymagać od 

uczestników ani zachęcać ich do 

udostępniania, ponownego publikowania, 

oznaczania innych ani w żaden inny 

sposób podawania promocji do wiadomości 

publicznej.

Konkursy w mediach 

społecznościowych –

dozwolone mechaniki



Konkursy w mediach społecznościowych

\ „Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, ani związany 

z serwisem Facebook. Uczestnikom nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie 

żadne roszczenia wobec serwisu Facebook. Wszelkie roszczenia z tego tytułu 

uczestnicy powinni kierować bezpośrednio do Organizatora. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw uczestników do kont 

w serwisie Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące tych praw nie wpływają na zasadę, 

że uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane 

Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.”

Przykładowy zapis w regulaminie



WSPÓŁPRACA 

Z INFLUENCERAMI



Prognozowana na 2022 r. wartość 
branży influencer marketing ma 
wzrosnąć w tym roku do 

16,4
miliarda 

dolarów

Źródło: Influencer Marketing 

Benchmark Report 2022, 

https://reachablogger.pl/blog/influ

encer-marketing-13-wiodacych-

trendow-2022-roku-podstawie-

badania-influencer-marketing-hub/



1. Oznaczanie materiałów reklamowych 

przez influencerów, a różne rodzaje 

współprac komercyjnych

2. Promocja produktów własnych 

(autopromocja)

Rekomendacje Prezesa 

UOKiK dotyczące 

oznaczania materiałów 

reklamowych przez 

influencerów w mediach 

społecznościowych



Oznaczanie materiałów reklamowych

\ Oznaczanie dwupoziomowe – warto korzystać zarówno z funkcjonalności, jakie daje 

platforma, jak i oznaczać je ręcznie, dodając taką informację w opisie, na zdjęciu czy też 

filmie. 

\ Oznaczenie materiałów reklamowych jest czytelne, jeśli jest:

• w widocznym miejscu,

• wyróżnia się od pozostałej treści,

• napisane wyraźnym fontem,

• w języku, w którym prowadzony jest dany profil,

• napisane z użyciem form jednoznacznie wskazujących na charakter komercyjny.



Inne ryzyka związane ze współpracą z influencerami

\ Brak konkretnie wylistowanych obowiązków influencera

\ Brak wymogu autoryzacji materiału przed publikacją

\ Samodzielna organizacja promocji przez influencera

\ Zobowiązanie do osobistego wykonywania umowy, w sposób wspierający idee 

prowadzonych kampanii, z zachowaniem zasad lojalności w stosunku do marki oraz dbałości 

o wizerunek marki

\ Brak opcji rezygnacji ze współpracy w przypadku problemów wizerunkowych

\ brak transferu praw autorskich do artystycznych wykonań, brak dokładnie określonych pól 

eksploatacji



WSPÓŁPRACA 

Z AGENCJAMI SM



\ Akceptacja materiałów vs. 

Samodzielność agencji

\ Wytyczne dot. moderowania 

komentarzami, godziny obsługi

\ Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

\ Akceptacja mediaplanu

\ Zarządzanie budżetem

\ Prawo do konta 

\ Sposoby raportowania wyników

\ Powierzenie przetwarzania danych

Współpraca z agencjami 

reklamowymi 

– na co zwrócić uwagę



PODSUMOWANIE



O czym warto pamiętać

1. Marketing by design

2. Aktualizacja wiedzy prawnej

3. Pełna transparentność działania

4. Ważne decyzje biznesowe



Maruta Wachta sp.k.

Wspólna 62, Warszawa

www.maruta.pl

We know IT

Milena Wilkowska

+48 532 153 811

mwilkowska@maruta.pl
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