
Regulamin serwisu www.konsultacje-lekarskie.pl

obowiązujący od dnia 10 października 2016 r.

§1
Postanowienia Ogólne

1. Regulamin  określa  warunki  i  zasady  korzystania  z  Serwisu  internetowego
www.konsulacje-lekarskie.pl przez Użytkowników, warunki zawierania i rozwiązywania umowy,
wykonywania świadczenia oraz postępowania reklamacyjnego.

2. Właścicielem  Serwisu  www.konsultacje-lekarskie.pl jest  Kosultacje-lekarskie.pl
Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  NIP  675 155  71  37,
REGON  365223869,  zarejestrowana  w  Sądzie  Rejonowym  dla  Krakowa-  Śródmieścia  w
Krakowie,  Wydział  XI  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:
0000633151,
o kapitale zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości.

3. Elektronicznym  adresem  korespondencyjnym  Właściciela  Serwisu  jest  adres:
kontakt@konsultacje-lekarskie.pl.

§2
Definicje

1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem:  www.konsultacje-lekarskie.pl prowadzony
przez Właściciela Serwisu.

2. Właściciel Serwisu - oznacza spółkę Konsultacje-lekarskie.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

3. Użytkownik –  oznacza  pełnoletnią  osobę  fizyczną  posiadającą  pełną  zdolność  do  czynności
prawnych, zarejestrowaną w Serwisie.

4. Umowa – umowa o odpłatne świadczenie – Usługę – zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu
a Użytkownikiem z chwilą spełnienia łącznie dwóch warunków: wysłania przy wykorzystaniu
formularza  zapytania  o  informację  oraz  opłacenia  odpowiedzi  według  stawek  określonych
w Cenniku obowiązującym w dniu wysłania zapytania.

5. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 – z późn. zm.).

6. Usługa – świadczona na rzecz Użytkownika i na jego zlecenie usługa polegająca na udzieleniu
informacji  z zakresu profilaktyki  medycznej,  dostępności  i  zastosowania leków (w tym leków
OTC)  oraz  suplementów  diety,  informowaniu  o  konieczności  osobistej  wizyty  u  lekarza  lub
innego specjalisty, informowaniu o konieczności wykonania badań laboratoryjnych. Nie stanowi
ona  działalności  leczniczej  w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.
o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654).

7. Indywidualne Konto Użytkownika –  prowadzony dla Użytkownika przez Właściciela Serwisu
pod unikalną nazwą zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje
o  jego  działaniach  w  ramach Serwisu,  umożliwiający  korzystanie  z  Usług  świadczonych  za
pomocą Serwisu.

8. Cennik- aktualny cennik Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu za pomocą Serwisu.
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9. Regulamin  –  regulamin  określający  zasady świadczenia  Usługi  w  rozumieniu  art.  8  ustawy
z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

10. Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72,
30-552 Kraków, NIP 634 266 18 60, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym
4 000 000,00 zł opłaconym w całości, posiadająca status agenta rozliczeniowego.

§3
Ogólne zasady świadczenia Usług

1. Serwis umożliwia Użytkownikowi uzyskanie od lekarzy Informacji na temat objawów chorób,
wyboru właściwego specjalisty w zakresie leczenia choroby, podstawowych informacji na temat
patologii, anatomii, farmakologii.

2. Serwis  nie  prowadzi  działalności  leczniczej  polegającej  na  udzielaniu świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112
poz. 654).

3. Umowa  zawarta  pomiędzy  Właściciela  Serwisu  a  Użytkownikiem  polega  na  świadczeniach
wzajemnych.  Za  pośrednictwem  Serwisu  Użytkownikowi  przekazywana  jest  Informacja
–  stanowiąca  udzielaną  przez  lekarza  odpowiedź  na  zadane  przez  Użytkownika  pytanie  –  w
zamian za co Użytkownik uiszcza z góry wynagrodzenie według cen określonych w Cenniku
obowiązującym w dniu zgłoszenia pytania.

4. Usługi Serwisu świadczone są jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.

5. Rejestracja użytkownika w Serwisie polega na założeniu Indywidualnego Konta Użytkownika.

6. Świadczenia realizowane za pośrednictwem Serwisu mają charakter informacyjny i edukacyjny,
polegają na przekazywaniu Informacji oraz promocji zdrowego stylu życia.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż udzielona za pomocą Serwisu Informacja nie stanowi
diagnozy.

8. Informacje  przekazywane  Użytkownikowi  nie  mogą  stanowić  podstawy  do  zaniechania
lub podejmowania przez Użytkownika leczenia lub terapii bez uprzedniej konsultacji lekarskiej
w gabinecie lekarskim.

9. Serwis  oraz  świadczący  za  jego  pośrednictwem  informację  lekarze,  nie  ponoszą
odpowiedzialności  za  powzięte  na  skutek  udzielenia  informacji  działania  bądź  zaniechania
Użytkowników Serwisu.

10. Właściciel  nie  odpowiada  za  zdarzenia  wynikłe  z  braku  możliwości  dostępu  do  Serwisu,
wywołane koniecznością konserwacji systemu informatycznego, siłą wyższą bądź zachowaniem
lub zaniechaniem osób trzecich, w tym Administratora Serwisu bądź Usługodawcy.

§4
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Ogólne zasady korzystania z serwisu

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

2. Użytkownik  Serwisu  zobowiązuje  się  do  postępowania  zgodnie  z  zasadami  współżycia
społecznego, z poszanowaniem innych Użytkowników oraz pracowników i współpracowników
Właściciela Serwisu.

3. W przypadku nieposzanowania przez Użytkownika powyższych zasad,  Administratorowi Serwisu
przysługuje  prawo  usunięcia  Indywidualnego  Konta  Użytkownika  po  uprzednim  ostrzeżeniu
i wezwaniu do zaniechania naruszania zasad.

4. Wszelkie działania oraz zaniechania ze strony Użytkownika oceniane będą zgodnie z prawem
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. O  wszelkich  działaniach  i  zaniechaniach  Użytkownika,  budzących  podejrzenie  wypełniania
znamion przestępstwa bądź wykroczenia zawiadamiane mogą być odpowiednie organy ścigania.

6. Użytkownikiem  Serwisu  może  być  wyłącznie  osoba  pełnoletnia,  posiadająca  pełną  zdolność
do czynności prawnych.

7. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim dostępu do Indywidualnego Konta
Użytkownika,  w  szczególności  zobowiązuje  się  nie  udostępniać  osobom  trzecim  danych
dostępowych (login, hasło) do Indywidualnego Konta Użytkownika.

8. Właściciel nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich spowodowane udostępnieniem
przez Użytkownika loginu oraz hasła do Indywidualnego Konta Użytkownika lub udostępnienie
osobie trzeciej w inny sposób dostępu do Indywidualnego Konta Użytkownika.

9. Właściciel  nie  odpowiada  za  włamania  osób  trzecich  na  Indywidualne  Konta  Użytkownika
oraz ewentualne jego skutki.

10. Warunkiem udzielenia  Informacji  jest  udzielenie  przez  Użytkownika  zgody na  przetwarzanie
Danych Osobowych oraz archiwizowanie procesu udzielania Informacji.

§5
Założenie Indywidualnego Konta Użytkownika

1. Indywidualne  Konto  Użytkownika  zakładane  jest  przez  pracownika  Właściciela  Serwisu
w następstwie złożenia przez Użytkownika pierwszego zamówienia Usługi.

2. Proces założenia Indywidulanego Konta Użytkownika składa się z następujących po sobie etapów:
a) dodanie przez Użytkownika zamówienia do koszyka;
b) wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego;
c) dokonanie przez Użytkownika zapłaty za Usługę;
d) weryfikacja płatności przez pracownika Właściciela Serwisu;
e) założenie i aktywacja Indywidualnego Konta Użytkownika przez pracownika Właściciela

Serwisu;
f) przesłanie Użytkownikowi na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres

e-mail danych dostępowych do Indywidualnego Konta Użytkownika.
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3. W trakcie rejestracji Indywidualnego Konta Użytkownika, rejestrujący potwierdza iż 
a) zapoznał się z Regulaminem Serwisu oraz cennikiem usług oraz akceptuje ich treść;
b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez każdoczesnego Właściciela

Serwisu. 

4. Login  służący  do  dostępu  do  Indywidualnego  Konta  Użytkownika  nadawany  jest  przez
pracownika Właściciela Serwisu. Login nie zawiera żadnych danych umożliwiających osobom
trzecim  identyfikację  Użytkownika  –  w  szczególności  nie  zawiera  imienia  i  nazwiska
Użytkownika.

5. Pierwsze  hasło  służące  do dostępu do  Indywidualnego Konta  Użytkownika  nadaje  Pracownik
Serwisu. Po otrzymaniu e-maila z danymi dostępowymi do Indywidualnego Konta Użytkownika,
Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła.

§6
Usunięcie Indywidualnego Konta Użytkownika

1. Użytkownik Serwisu może żądać usunięcia z Serwisu Indywidualnego Konta Użytkownika.

2. Usunięcie  Indywidualnego  Konta  Użytkownika  następuje  dokonywane  jest  przez  pracownika
Właściciela Serwisu w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia żądania usunięcia Indywidualnego
Konta  Użytkownika.  W  przypadku  zgłoszenia  żądania  usunięcia  Indywidualnego  Konta
Użytkownika  w  piątek,  sobotę  lub  w  dzień  ustawowo  wolny od  pracy,  Indywidulane  Konto
Użytkownika zostanie usunięte w następnym najbliższym dniu roboczym.

3. Wraz  z  usunięciem  Indywidualnego  Konta  Użytkownika  Serwis  usuwa  dane  użytkownika
–  za  wyjątkiem  nazwy  konta  Użytkownika,  jego  adresu  e-mail  oraz  historii  zadanych
przez Użytkownika pytań i udzielonych na nie odpowiedzi. Pozostawione, wymienione w zdaniu
poprzedzającym dane  Użytkownika  usunięte  zostaną  definitywnie  po  upływie  5  lat  liczonych
od dnia usunięcia Indywidualnego Konta Użytkownika. 

§7
Usługa

1. Aby  skorzystać  z  Usługi,  Użytkownik  zobowiązany  jest  wypełnić  formularz  udostępniony
w Serwisie poprzez wpisanie w odpowiednim polu formularza zapytania o informację oraz wybór
lekarza określonej specjalizacji a także wybór formy udzielenia informacji.

2. Po  wypełnieniu  formularza,  Użytkownik  zobowiązany jest  dokonać  opłaty,  w  wybrany przez
siebie a przewidziany w Serwisie sposób dokonywania płatności.

3. Z  chwilą  zaksięgowania  opłaty  na  rachunku  bankowym  Właściciela  Serwisu  dochodzi  do
zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.

4. Informacja stanowiąca odpowiedź na zadane pytanie zostanie Użytkownikowi udzielona w ciągu
24 godzin od chwili zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Właściciela Serwisu.

5. Informacja  może  być  przekazana  w  formie  tekstowej  lub  w  trakcie  rozmowy  prowadzonej
przez Użytkownika z Lekarzem za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype.

6. Treść  informacji  dostępna  jest  jedynie  dla  Użytkownika  zadającego  pytanie  oraz  dla  lekarza
udzielającego  odpowiedzi.  Informacja  nie  jest  udostępniania  osobom  trzecim,  w  tym  innym
Użytkownikom Serwisu.
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7. Bez  zgody  Właściciela  Serwisu,  Użytkownik  nie  może  udostępnić  innemu  Użytkownikowi
ani osobie trzeciej Informacji otrzymanej w odpowiedzi na zadane pytanie.

8. Użytkownik posiada dostęp do wszystkich informacji tekstowych przekazanych przez cały okres
istnienia Indywidualnego Konta Użytkownika.

§8
Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik  ma  prawo  odstąpić  od  Umowy  bez  podawania  przyczyny  w  terminie  14  dni
od zawarcia Umowy.

2. Odstąpienie  od  umowy  możliwe  jest  do  chwili  wykonania  Usługi,  a  więc  do  momentu
wprowadzenia do Serwisu odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie – w taki sposób,
aby Użytkownik miał możliwość zapoznania się z odpowiedzią. 

3. W przypadku skutecznego odstąpienia  od  umowy,  Właściciel  Serwisu  zwróci  Użytkownikowi
opłatę uiszczoną na poczet wykonania Usługi. Sposób, w jaki Właściciel Serwisu dokona zwrotu
opłaty zostanie uzgodniony z Użytkownikiem.

§9
Zasady płatności

1. Płatność  za  usługę  świadczoną  przez  Serwis  dokonywana  jest  przez  Użytkownika  zgodnie
z aktualnym cennikiem usług opublikowanym na stronie internetowej Serwisu, metodą na którą
zgodę wyraził Właściciel Serwisu.

2. Użytkownik może dokonać opłaty w następujący sposób:
a) przelewem bankowym;
b) szybkim przelewem;
c) kartą płatniczą.

3. Płatność  szybkim  przelewem  oraz  kartą  płatniczą  możliwa  jest  jedynie  za  pośrednictwem
agenta rozliczeniowego Dotpay, w związku z umową zawartą pomiędzy Właścicielem Serwisu
a Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 72.

4. Wybierając płatność szybkim przelewem lub kartą płatniczą, Użytkownik zawiera z Dotpay S. A.
w  Krakowie  umowę,  której  przedmiotem  jest  obsługa  płatności  opłaty  za  Usługę
na  rzecz  Właściciela  Serwisu.  W takiej  sytuacji,  Użytkownik  zobowiązany jest  zapoznać  się
i zaakceptować regulamin usług Dotpay. Regulamin usług Dotpay zamieszczony jest na stronie
http://www.dotpay.pl/.

5. Wybierając  płatność  kartą  płatniczą,  Użytkownik  zobowiązany  jest  przestrzegać  regulacji
organizacji płatniczych Visa i Mastercard.

6. W odniesieniu do płatności szybkim przelewem oraz płatności kartą płatniczą, Właściciel Serwisu
spełnia  standardy  i  wymagania  PCI-DSS  (Payment  Card  Industry  Data  Security  Standard)
określone przez Payment Card Industry Security Standards Council.

7. Opłata  dokonana  jest  z  chwilą  zaksięgowania  wpłaty  na  rachunku  bankowym  Właściciela
Serwisu.
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§10
Reklamacja

1. Reklamacje dotyczące jakości świadczonej Usługi składane są drogą elektroniczną na adres e-
mail: reklamacje@konsultacje-lekarskie.pl.

2. W wiadomości e-mail Użytkownik zobowiązany jest podać jego dane umożliwiające rozpoznanie
Użytkownika, opisać zarzuty stanowiące podstawę reklamacji, ewentualnie wskazać proponowany
sposób  zakończenia  postępowania  reklamacyjnego.  W przypadku  podania  danych  niepełnych,
Właściciel  Serwisu  wezwie  zgłaszającego  Użytkownika  do  ich  uzupełnienia.  Do  momentu
uzupełnienia danych, postępowanie reklamacyjne nie może rozpocząć biegu.

3. Usługodawca  rozpatruje  reklamację  Użytkownika  w  terminie  nie  dłuższym  niż  14  dni
od  dnia  zgłoszenia  reklamacji  lub  od  dnia  przekazania  wskazanych  w  ust.  3  informacji
uzupełniających. W przypadku, gdy termin wskazany w zdaniu poprzedzającym upływa w sobotę
lub  w  dzień  ustawowo  wolny  od  pracy,  Właściciel  Serwisu  może  udzielić  odpowiedzi  na
reklamację w następnym dniu roboczym. 

4. Odpowiedź  na  reklamację  jest  przesyłana  Użytkownikowi  drogą  elektroniczną  na  adres
e-mail wykorzystany przez Użytkownika do zgłoszenia reklamacji.

5. Reklamacje  dotyczące  płatności  rozpatrywane  są  przez  Dotpay  na  warunkach  określonych
w regulaminie tegoż agenta rozliczeniowego.

6. Użytkownik może zlecić Właścicielowi Serwisu zgłoszenie w jego imieniu reklamacji dotyczącej
płatności. W takiej sytuacji użytkownik winien jest przekazać Właścicielowi Serwisu co najmniej:
numer transakcji, kwotę transakcji oraz jej datę. Zlecenie złożenia reklamacji w tym zakresie nie
wyłącza prawa Użytkownika do samodzielnego zgłoszenia reklamacji bezpośrednio w Dotpay.  
O  wyniku  postępowania  reklamacyjnego  dotyczącego  płatności,  którego  wszczęcie  zlecone
zostało Właścicielowi Serwisu, Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu
od agenta rozliczeniowego odpowiedzi na reklamację. 

§11
Polityka Prywatności

1. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże jest konieczne
do zawarcia umowy i świadczenia Usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, korekty
oraz aktualizacji udostępnionych danych.

2. Bez  wyraźnej  zgody  Użytkownika,  udostępnione  przez  niego  dane  osobowe  nie  będą
udostępnianie jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi trzeciemu – za wyjątkiem organów lub osób
trzecich,
które  zgłoszą żądanie  udzielenia  takich informacji,  w oparciu o odpowiednią podstawę prawą
zgodną z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W celu wykonania usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: 
a) imię i nazwisko lub nazwa firmy Użytkownika;
b) adres  zamieszkania  Użytkownika  lub  adres  prowadzenia  przez  niego  działalności

gospodarczej;
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c) adres poczty elektronicznej Użytkownika;
d) numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika;
e) nazwa użytkownika programu Skype lub analogicznego.

4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Właściciel Serwisu.

5. Z zastrzeżeniem ust. 5, przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji usługi.

6. Dane  osobowe  udostępnione  przez  Użytkownika  mogą  być  wykorzystywane  również  w  celu
informowania Użytkownika o usługach świadczonych przez Konsultacje-lekarskie.pl sp. z o. o.
za pośrednictwem Serwisu.

7. Właściciel Serwisu zapewnia ochronę danych osobowych powierzanych mu przez Użytkownika,
a  Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  zgodnie  z  przepisami  prawa  obowiązującego
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Właściciel Serwisu stosuje odpowiednie środki techniczne
i  organizacyjne  zapewniające  bezpieczeństwo  danych  osobowych  udostępnionych  przez
Użytkowników,  zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, uniemożliwiające
osobom trzecim dostęp do danych, przetwarzanie danych z naruszeniem przepisów prawa.

8. Każdy  Użytkownik  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo  ich
poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

9. Po  zakończeniu  obowiązywania  umowy (po  usunięciu  Indywidualnego  Konta  Użytkownika),
Właściciel  może  przetwarzać   dane  osobowe  Użytkownika  w  zakresie  koniecznym  do
dochodzenia  rozliczenia  Usługi,  dochodzenia  roszczeń z tego tytułu.  Ponadto,  po zakończeniu
obowiązywania  umowy  Właściciel  Serwisu  może  przetwarzać  dane  w  zakresie  i  czasie
wskazanym w § 11 ust. 9.

§12
Informacja o plikach cookies

1. Właściciel  Serwisu  nie  zbiera  w  sposób  automatyczny  żadnych  informacji  za  wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika  Serwisu  i  przeznaczone są  do  korzystania  ze  stron
internetowych Serwisu.

3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podmiotem  zamieszczającym  na  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  Serwisu  pliki  cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenie  statystyk,  które  pomagają  zrozumieć,  w  jaki  sposób  Użytkownicy  Serwisu

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie, po zalogowaniu, sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi

na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach

reklamowych, w szczególności sieci Google.
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6. W ramach  Serwisu  stosowane  są  dwa  zasadnicze  rodzaje  plików cookies:  „sesyjne”  (session
cookies)  oraz „stałe”  (persistent  cookies).  Cookies  „sesyjne”  są  plikami  tymczasowymi,  które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe”
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. Oprogramowanie  do  przeglądania  stron  internetowych  -  przeglądarki  internetowe -  zazwyczaj
domyślnie  dopuszczają  możliwość  przechowywanie  plików  cookies  w  urządzeniu  końcowym
Użytkownika.  Użytkownicy  Serwisu  mogą  dokonać  zmiany  ustawień  w  tym  zakresie.
Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie  plików  cookies.  Szczegółowe  informacje  na  ten  temat  zawiera  pomoc  lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.

8. Ograniczenia  stosowania  plików cookies  mogą  wpłynąć  na  niektóre  funkcjonalności  dostępne
w Serwisie.

9. Pliki  cookies  zamieszczane  w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  Serwisu  mogą  być
wykorzystywane  również  przez  współpracujących  z  Właścicielem  Serwisu  reklamodawców
oraz partnerów.

10. Usługodawca  zaleca przeczytanie  polityki  ochrony prywatności  tych  firm,  aby poznać zasady
korzystania  z  plików  cookie  wykorzystywane  w  statystykach:  Polityka  ochrony  prywatności
Google Analytics.

11. Pliki  cookie  mogą  być  wykorzystane  przez  sieci  reklamowe,  w  szczególności  sieć  Google,
do  wyświetlenia  reklam dopasowanych  do  sposobu,  w  jaki  użytkownik  korzysta  z  Serwisu.
W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania
na danej stronie.

12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

§13
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  Regulaminie.  O  zmianach
w Regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail, na adres
wskazany przez Użytkownika.

2. W  odniesieniu  do  Użytkowników  korzystających  już  z  usługi,  Regulamin  w  zmienionym
brzmieniu obowiązuje od dnia wskazanego w jednolitym tekście Regulaminu, uwzględniającym
wprowadzone zmiany.

3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Regulaminu aktualnego oraz poprzednio obowiązujących wersji
Regulaminu w za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. Użytkownik
może pobrać Regulamin ze strony ze strony Serwisu oraz sporządzić jego wydruk. Utrwalenie,
zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy
o świadczenie Usługi następuje poprzez zamieszczenie treści Regulaminu na stronie Serwisu.
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4. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest
prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W  sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminie  znajdują  przepisy  prawa  polskiego,
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług Użytkownik wyraża zgodę na poddanie wszelkich
sporów  wynikających  lub  mogących  wyniknąć  w  związku  z  zawarciem,  wykonaniem,
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o świadczenie Usługi  pod rozpoznanie
przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa Usługodawcy.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2016 r.
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