REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.INSTAGENCY.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną,
za pośrednictwem serwisu internetowego www.instagency.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”)
przez Adama Rudzkiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Digity Worldwide Adam
Rudzki wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem: Plac Bankowy
2, 00-095 Warszawa, NIP: 8361834742, Regon: 365726978 zwanego dalej Usługodawcą.

2.

Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: hello@instagency.pl.

3.

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie
internetowej www.instagency.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą
systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4.

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy,
logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony
i zgodny z Regulaminem.

5.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści
reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach
stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich
zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

6.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i
zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie
Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

7.

Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z
zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia
do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i
modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w
Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w
szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

8.

Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe
regulaminy.
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II. DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.instagency.pl, którego
właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług
oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności Zamawiać usługę przygotowania indywidualnego Projektu,
przeglądać informacje dostępne w Serwisie, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Użytkownik –osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze
zm.);
Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy opracowania
indywidualnie przygotowanego Projektu;
Projekt – graficzny, słowo-graficzny lub inny projekt ulotki, logo, landing page, key visual, banner internetowy
bądź innego produktu, przygotowany indywidualnie zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie,
stworzony w jednym z oferowanych przez Usługodawcę formatów;
Umowa – umowa o świadczenie usługi opracowania indywidualnego Projektu, zawarta pomiędzy Usługodawcą a
Użytkownikiem składającym Zamówienie;
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1.

Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie
Usług, a w szczególności możliwości składania Zamówień i przeglądania informacji dostępnych w
Serwisie.

2.

Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
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4.

o

urządzenie z dostępem do Internetu,

o

dostęp do poczty elektronicznej,

o

najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

o

program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy
prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI
1.

Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2.

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
a.

przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,

b.

otrzymywanie wiadomości w ramach Newslettera,

c.

udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie
Zamówienia.

5.

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

6.

Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości
przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu
należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę
na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do
Użytkownika, który dokonał subskrypcji. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas
nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu
e–mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości
wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

7.

Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego
Użytkownikom złożenia Zamówienia w zakresie Usługi opracowania indywidualnie przygotowanego
Projektu, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. 5 i ulega rozwiązania z
chwilą wysłania przez Użytkownika formularza.

V. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1.

Informacje o możliwości Zamówienia Usługi opracowania indywidualnego Projektu stanowią zaproszenie
do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.

Użytkownik zainteresowany skorzystaniem z Usługi sporządzenia indywidualnego Projektu może dokonać
Zamówienia za pośrednictwem Serwisu. W celu złożenia zamówienia na Projekt, Użytkownik korzysta z
dostępnego w Serwisie Internetowym formularza, kierując się wyświetlanymi wskazówkami, wybierając
opcje Projektu oraz podając informacje oznaczone jako obowiązkowe.
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3.

Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę
zawarcia Umowy świadczenia Usługi będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci
elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez niego adres poczty elektronicznej Usługodawca
prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o
przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.

4.

Wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji Usługodawca przesyła Użytkownikowi fakturę
VAT opiewającą na wysokość złożonego przez Użytkownika Zamówienia. W celu rozpoczęcia prac nad
Projektem Użytkownik zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 50% (połowy) kwoty
Zamówienia.

5.

Usługodawca rozpoczyna pracę nad Projektem z chwilą zaksięgowania wpłaty zaliczki na koncie
bankowym oraz po otrzymaniu od Klienta wszystkich informacji, które są niezbędne do wykonania
Projektu.

6.

Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać
jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.

7.

Usługodawca w stosunku do Przedsiębiorców zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

VI. PŁATNOŚCI, PRZEKAZANIE PROJEKTU ORAZ TERMIN REALIZACJI USŁUGI
1.

Użytkownik dokonuje zapłaty zaliczki jak i płatności za Zamówienie przelewem na rachunek bankowy
Usługodawcy.

2.

Ceny Projektów, podane w formularzu Zamówienia zgodnie z opcjami wybranymi przez Użytkownika są
podane w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (są cenami netto).

3.

Usługodawca rozpoczyna realizację Zamówienia niezwłocznie po wpłynięciu zaliczki, wynoszącej 50%
wartości Zamówienia, o której mowa w V. pkt.4. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty zaliczki w ciągu
24 godzin od momentu złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca może po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu odstąpić od Umowy na podstawie art. 491
Kodeksu Cywilnego.

4.

Po zaakceptowaniu przesłanego Projektu przez Użytkownika jest on zobowiązany do zapłaty pozostałej
kwoty (50 % wartości) na podstawie faktury VAT wystawionej po akceptacji projektu przez Użytkownika.

5.

W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia niezbędnych do realizacji Zamówienia
danych, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o przekazanie brakujących danych lub informacji.
Realizacja Umowy jest w takim przypadku uzależniona od przekazania przez Użytkownika brakujących
danych lub informacji, zaś termin realizacji Zamówienia nie biegnie do czasu uzyskania przez
Usługodawcę brakujących informacji.

6.

Usługodawca przesyła gotowy Projekt objęty Zamówieniem, na podany przez Użytkownika w
Zamówieniu adres poczty elektronicznej w formacie .JPG celem akceptacji bądź zgłoszenia uwag.

7.

W terminie do 24 godzin, od momentu otrzymania Projektu, Użytkownik jest zobowiązany zgłosić
Usługodawcy ewentualne uwagi i zastrzeżenia. Usługodawca nie później niż w ciągu 24 godzin,
ustosunkowuje się do otrzymanych od Użytkownika uwag, wprowadza modyfikacje i przesyła do
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Użytkownika kolejną wersję. Zgłaszanie uwag przez Użytkownika może odbywać się wielokrotnie, jednak
w zakresie nieprzekraczającym ilości iteracji (zmian) zakupionych w Zamówieniu, aż do osiągnięcia wersji
Projektu, do którego Użytkownik nie zgłasza uwag. Zmiany w projekcie, o których mowa w zdaniu
poprzednim nie obejmują przygotowania Projektu od podstaw.
8.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgłosi uwag w terminie, o którym mowa w ppkt. 6, przyjmuje się, że
zaakceptował przygotowany Projekt w całości.

9.

Po zaakceptowaniu Projektu oraz opłaceniu go zgodnie z ppkt. 4 niniejszego punktu Usługodawca
prześle Użytkownikowi Projekt w oferowanym formacie, zgodnie z informacjami prezentowanymi w
opisie Usługi na stronach Serwisu.

10. Usługodawca uwzględni sugerowane przez Użytkownika zmiany w przygotowanym Projekcie, jeśli są
zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki.
11. W przypadku, gdy Usługodawca nie może uwzględnić zmian sugerowanych przez Użytkownika bądź
pomimo wprowadzenia zmian przez Usługodawcę, Użytkownik nie zaakceptuje Projektu, Usługodawca
odstępuje od realizacji Zamówienia oraz zachowuje wpłaconą przez Użytkownika zaliczkę.
12. Usługodawca informuje na stronach internetowych Serwisu oraz w formularzu Zamówienia o
oferowanych terminach realizacji Projektów. Usługodawca przesyła pierwszą wersję Projektu w formie
pliku poglądowego w formacie .JPG w terminie określonym przez strony w zawartej Umowie. W
przypadku nieprzesłania przez Usługodawcę Projektu w terminie określonym przez strony Użytkownik
może odstąpić od zawartej Umowy oraz odzyskać wpłaconą zaliczkę bądź otrzymać Projekt w innym
ustalonym przez strony terminie bez konieczności dopłaty pozostałej kwoty (50% wartości).
13. Terminy realizacji Projektów podane są w godzinach bądź Dniach roboczych. W przypadku terminów
realizacji podanych w godzinach termin ten liczony jest w trakcie Dni roboczych, w godzinach od 10:00
do 23:59 według czasu właściwego w danym momencie dla Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku
złożenia Zamówienia w Dni robocze, w godzinach 0:00 – 9:59, bądź podczas dni wolnych od pracy
termin realizacji Zamówienia rozpoczyna bieg w następny Dzień roboczy o godzinie 10:00 czasu
właściwego dla Rzeczpospolitej Polskiej.
VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1.

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami,
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.

Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz
informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a
w szczególności zmiany danych podanych w celu realizacji Usługi przygotowania indywidualnego
Projektu.

3.

Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

4.

Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez
uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze
postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.
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5.

Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji i materiałów mających wpływ
na tworzenie Projektu.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
1.

Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w
udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa
lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy; działania lub
zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.

2.

Usługodawca względem Przedsiębiorców ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Przedsiębiorcę bezpośrednio na
skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, z winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej. Strony zgodnie wyłączają
odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest
ograniczona do wysokości wynagrodzenia, wynikającego z ostatniej opłaconej faktury VAT.

3.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami
Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z
obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4.

Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa.

IX. POUFNOŚĆ

1. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje niezależnie od formy ich przekazania oraz
źródła ujawnione lub przekazane przez Usługodawcę w związku z współpracą między stronami, w
szczególności informacje o funkcjonalnościach, cechach czy zasadach działania i świadczenia Usług oraz
wszelkie inne informacje w jakich posiadanie może wejść Użytkownik związanych z przedmiotem
działalności Usługodawcy.

2. Użytkownik zobowiązuje się:
a.

wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie dla celów określonych przez Usługodawcę
i tylko w niezbędnym zakresie;

b.

zachować Informacje Poufne w tajemnicy, tj. powstrzymać się od ich ujawniania,
rozpowszechniania lub udostępniania osobom trzecim;

c.

powstrzymywać od utrwalania Informacji Poufnych i powielania zawierających je
nośników;

d.

utrzymywania Informacji Poufnych w najściślejszej tajemnicy;

e.

nie ujawniania żadnych Informacji Poufnych(ani ustnie ani pisemnie) ani w części ani
w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy;
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f.

chronienia Informacji Poufnych z możliwie najwyższą starannością i zabezpieczenia ich
przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem, zepsuciem i dostępem osób trzecich
nieupoważnionych do ich posiadania;

g.

niezwłocznego informowania drugiej Usługodawcy, jeżeli:
o

zostanie powzięta wiadomość lub zajdzie podejrzenie, że nastąpiło naruszenie
któregokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu, lub,

o

wymagane jest ujawnienie Informacji Poufnych, w którym to przypadku
Użytkownik powiadomi Usługodawcę o takim wymogu zanim dopuści się
ujawnienia Informacji Poufnych;

h.

nie wykorzystywania Informacji Poufnych na szkodę Usługodawcy.

3. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych dotyczy wszystkich pracowników,
współpracowników i doradców Użytkownika, którzy będą mieli do tych Informacji Poufnych dostęp.
Ujawnienie informacji osobom wymienionym w niniejszym ustępie wymaga poinformowania tych osób o
poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązania ich do zachowania poufności.

4. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne przekazane przez Usługodawcę
są i pozostaną wyłączną własnością Usługodawcy.

5. Żadne postanowienie lub ujawnienie Informacji Poufnych przez Użytkownika nie będzie uznane za
uprawnienie Użytkownika do wykorzystania lub ujawnienia takich Informacji Poufnych, za wyjątkiem
sytuacji, gdy zostanie to wyraźnie przyznane przez Usługodawcę w formie pisemnej.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu będą obowiązywały przez okres (3) trzech lat od daty zakończenia
korzystania z Usług Serwisu niezależnie czy Informacje Poufne zostaną zwrócone lub zniszczone.

7.

Informacje Poufne nie dotyczą informacji, które:
a.

są lub stały się możliwe do ustalenia lub uzyskania na podstawie informacji publicznej
lub z informacji publikowanych w inny sposób niż w drodze naruszenia umowy lub
zobowiązania do poufności wynikającego z Regulaminu przez Uzytkownika;

b.

zgodnie z prawem znajdowały się w posiadaniu Użytkownika przed datą wejścia w
życie niniejszego Regulaminu, bez obowiązku ich zachowania w poufności;

c.

wymagają ujawnienia z mocy przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że przed
ujawnieniem którejkolwiek z Informacji Poufnych, Użytkownik jest zobowiązany do:
o

poinformowania Usługodawcy o okolicznościach sugerowanego ujawnienia
oraz dostarczy jej kopię opinii prawnej wskazującej konieczność ujawnienia
Informacji Poufnej,

o

skonsultowania się z Usługodawcą co do sposobu, w jaki ujawniane
Informacje zostaną sformułowane oraz podjęcia ewentualnych kroków
mających na celu ograniczenie niepożądanych skutków ujawnienia,
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postępowania zgodnie z racjonalnymi wymaganiami Usługodawcy
dotyczącymi ujawnienia,
o

w możliwie jak najszerszym zakresie, uzyskania od organu, któremu
Informacje mają być przekazane, zapewnienia oraz/lub zobowiązania do
zachowania poufności przekazanych Informacji;

d.

mogły być ujawnione przez Uzytkownika, po uprzedniej pisemnej zgodzie
Usługodawcy, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń takiego ujawnienia.

8. Jeżeli Użytkownik ujawni lub wykorzysta, zgodnie z powyższą listą wyjątków, informacje, które zostały
uznane za Informacje Poufne, ciężar udowodnienia powyższych wymogów spoczywa na Użytkowniku i
nie zostanie on przerzucony na Usługodawcę.
X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.

Użytkownik otrzymuje pełnię majątkowych praw autorskich do wykonanego prze Usługodawcę w ramach
Zamówienia Projektu. Szczegółowe warunki otrzymania tych prawa reguluje zawierana odrębnie przez
Usługodawcę z Użytkownikiem umowa.

2.

Usługodawca prześle umowę, o której mowa w punkcie VIII. 1. powyżej w terminie 7 Dni roboczych od
dnia akceptacji Projektu przez Użytkownika, zgodnie z informacją zawartą na stronie Serwisu.

XI. REKLAMACJE
1.

Odpowiedzialność Usługodawcy za Projekt i inne usługi płatne z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

2.

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach
Serwisu (tj. przeglądania treści dostępnych w Serwisie oraz korzystania z formularza Zamówienia), a w
szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. Nie dotyczy to jednak usług oferowanych
przez Usługodawcę w ramach Projektów.

3.

Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej:
hello@instagency.pl.

4.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko,
adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

5.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin jest dostępny w języku polskim.
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2.

Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest
zabronione.

3.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym
Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.

5.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie
poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin
ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
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