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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU 
www.gufik.pl  

 
Serwis www.gufik.pl przeznaczony jest zarówno dla przedsiębiorców, którym umożliwia 
umieszczenie w ramach serwisu oferty obiektów noclegowych, rozrywkowych i 
gastronomicznych  (zwanych dalej „Obiektami”), jak i osób zainteresowanych ich ofertą, 
które zyskują wygodne narzędzie do wyszukania interesujących Obiektów oraz ofert 
specjalnych przystosowanych pod kątem rodziny (zwanych dalej „Ofertami”). 

Poniżej przedstawiono podstawowe zasady i warunki korzystania z serwisu www.gufik.pl 
przez odwiedzające serwis osoby zainteresowane Obiektami lub Ofertami. W celu uzyskania 
pełnej i przejrzystej wiedzy w zakresie warunków świadczenia usług i korzystania z serwisu 
zapoznaj się z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”). 

 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Właścicielem i administratorem serwisu www.gufik.pl (zwanego dalej „Serwisem”) jest 
Mariola Kiwak prowadząca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod firmą GOLDBERRY MARIOLA 
KIWAK, adres: ul. Markowska 22 lok. 49, 03-742 Warszawa, NIP: 8212300627, REGON: 
142452999 (zwana dalej „Usługodawcą”). 

2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez użytkownika 
minimalnych wymagań techniczne niezbędnych do współpracy z systemem 
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, tj.: 

1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, 

2) dostęp do poczty elektronicznej, 

3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej lub Internet Explorer 
w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 40.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 50.0. 
i wyższej, Safari w wersji 6.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 40.0.0.0 i wyższej.  

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: https://www.gufik.pl w 
sposób umożliwiający w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego 
treści. W szczególności Regulamin można pobrać w formacie PDF i zarchiwizować, jak 
również wydrukować lub zapisać, używając zwykłych funkcji przeglądarki internetowej.  

4. Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą 
elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.	2019.123 ze zm.). 

5. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu 
przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(t.j. Dz.U.2019.123 ze zm.).  

6. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące usługi drogą 
elektroniczną:  

1) tworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika, 
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2) przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych etc. przy wykorzystaniu usługi 
Newsletter, 

7. Adresatem usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu są pełnoletnie osoby fizyczne 
(18 lat) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną (zwane dalej „Użytkownikami”). 

8. Niepełnoletnia osoba fizyczna lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych może korzystać z usług Serwisu wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. 

9. Postanowienia Regulaminu gwarantują zachowanie praw Konsumentów, które 
przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w 
szczególności przepisów ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(t.j.Dz.U.	 2019.134 ze zm.). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego 
Regulaminu z przepisami wskazanymi w poprzednim zdaniu, pierwszeństwo mają te 
przepisy.  

10. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za 
jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże 
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub 
niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. Informacja o zagrożeniach 
związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną znajduje się w § 11 
ust. 2 Regulaminu. 

11. Usługodawca nigdy nie wysyła próśb o przesłanie e-mailem hasła Użytkownika. 

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń 
mających na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym zabezpieczeń 
chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu stanowiącymi naruszenie 
niniejszego Regulaminu lub  zasad związanych z funkcjonowaniem Serwisu. 

13. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy biuro@gufik.pl jest również adresem 
właściwym w sprawach komunikacji z Usługodawcą, w tym w sprawach zapytań 
dotyczących warunków świadczenia usług przez Usługodawcę i wykładni postanowień 
niniejszego Regulaminu.  

14. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik 
zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na 
jego treść.  

§2 

ZAKRES USŁUG - KONTO UŻYTKOWNIKA 

1. Usługodawca stwarza Użytkownikom możliwość tworzenia za pośrednictwem strony 
internetowej www.gufik.pl/[●]/ konta Użytkownika w Serwisie (zwanego dalej „Kontem 
Użytkownika”). Zarejestrowanie Konta Użytkownika umożliwia w szczególności 
kierowanie zapytań do przeglądanych Obiektów i ich wygodny podgląd, zapisywanie 
przeglądanych Obiektów i Ofert w schowku, wygodne planowanie podróży z 
wykorzystaniem „Planera podróży”, dodawanie ocen i opinii o poszczególnych Obiektach.  

2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia 
formularza rejestracji, w którym podaje adres e-mail i liczbę posiadanych dzieci oraz 
określa nazwę użytkownika i hasło stanowiące jednocześnie dane do logowania konta 
Użytkownika. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i 
zaakceptowania warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Po zapisaniu przez 
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Użytkownika w systemie wypełnionego formularza rejestracji Usługodawca niezwłocznie 
przesyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość potwierdzającą 
dokonanie rejestracji Konta Użytkownika.  

3. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika, Użytkownik może uzupełnić uprzednio określone 
dane poprzez wskazanie imienia i nazwiska. 

4. Usługa Konta Użytkownika świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika 
nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z 
usługi Konta Użytkownika bez podania przyczyny, kierując do Usługodawcy żądanie 
usunięcia Konta Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
biuro@gufik.pl lub pisemnie na adres: Goldberry Mariola Kiwak, ul. Markowska 22 lok. 
49, 03-742 Warszawa.  

 

§3 

ZAKRES USŁUG - NEWSLETTER 

1. Rozpoczęcie korzystania z usługi Newslettera następuje poprzez podanie w widocznym 
na stronie Serwisu polu „Newsletter” adresu poczty elektronicznej Użytkownika, na który 
mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, wyrażeniu przez Użytkownika zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz kliknięciu pola „Zapisz”. Rejestracja do usługi 
Newslettera dostępna jest także w wygodny sposób z poziomu interfejsu Konta 
Użytkownika. 

2. Po przesłaniu wniosku Użytkownika o aktywowanie prenumeraty Newslettera, 
Usługodawca przesyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość 
potwierdzającą aktywację usługi Newsletter wraz z informacją o możliwości rezygnacji z 
aktywowanej usługi w dowolnym momencie bez podania przyczyny poprzez skierowanie 
żądania dezaktywacji Newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
biuro@gufik.pl. 

§4 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. W ramach świadczonych usług, Usługodawca w żadnym momencie nie staje się stroną 
usługi turystycznej ani żadnej innej usługi nie wymienionej w niniejszym Regulaminie, w 
szczególności Usługodawca nie świadczy usługi pośrednictwa w zawarciu przez 
Użytkownika jakiejkolwiek umowy z Obiektami, których oferty ujawnione zostały w 
Serwisie. 

2. Usługodawca udostępniając Użytkownikowi narzędzie „zapytaj o szczegóły” w żaden 
sposób nie pośredniczy w kontaktach między Użytkownikiem a Obiektem, lecz wyłącznie 
umożliwia Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z Obiektem bezpośrednio ze strony 
poszczególnych Obiektów zamieszczonych w Serwisie. Wszelkie dane oraz informacje 
określone przez Użytkownika w narzędziu „zapytaj o szczegóły” trafiają bezpośrednio 
do Obiektu. Usługodawca w żadnym zakresie nie odpowiada wobec Użytkownika 
zarówno za otrzymanie przez Obiekt informacji zamieszczonych w narzędziu „zapytaj o 
szczegóły” jak również za udzielenie Użytkownikowi odpowiedzi przez Obiekt.  

3. W celu skorzystania z oferty Obiektu, w tym także dokonania wiążącej rezerwacji 
terminu, Użytkownik zobowiązany jest do nawiązania bezpośredniego kontaktu z 
Obiektem lub dokonania rezerwacji za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej, do której 
może zostać przekierowany bezpośrednio ze strony Serwisu. 
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4. Usługodawca nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za możliwość dokonania 
rezerwacji bezpośrednio na stronie Obiektu lub platformy rezerwacyjnej, do której 
Użytkownik może zostać przekierowany. Usługi świadczone w ramach stron 
internetowych, do których przekierowany zostaje Użytkownik, świadczone są na 
warunkach określonych wyłącznie przez usługodawców usług dostępnych na 
przedmiotowych stronach. 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) Szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez 
Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez 
zamieszczenie przez Użytkownika niedozwolonych lub nieprawdziwych treści oraz 
treści których Użytkownik nie jest autorem, 

2) Szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego hasła 
Użytkownika, 

3) Szkody będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub 
niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji umowy. 

§5 

OPINIE O OBIEKTACH i OFERTACH 

1. Zarejestrowani Użytkownicy mają prawo do przedstawienia w Serwisie swojej 
indywidualnej opinii o Obiekcie i Ofertach na podstawie doświadczeń związanych z 
pobytem, obsługą, warunkami Obiektu lub innymi. 

2. Usługodawca publikuje komentarze i oceny Użytkownika w Serwisie. Użytkownik rozumie 
przy tym i uznaje fakt, że Usługodawca jest wyłącznie dystrybutorem opinii, których 
autorem pozostaje Użytkownik.  

3. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania treści opinii Użytkownika jednak 
Usługodawca może odmówić publikacji opinii, w szczególności w przypadku gdy 
stwierdzi, że opinia została napisana obraźliwym językiem, zawiera słowa powszechnie 
uznane za obelżywe lub oznaczenie nazwisk, posiada charakter anonsów lub ogłoszeń, 
zawiera oznaczenie numeru telefonu lub adresu e-mail, jak również w przypadku gdy 
treść opinii nie jest związana z działalnością Serwisu lub Obiektu. Określone w zdaniu 
poprzedzającym działania podejmowane przez Usługodawcę, stanowią wyłącznie 
element dbałości o wizerunek Serwisu i w żadnym wypadku nie stanowią jego obowiązku 
oraz pozostają bez wpływu na zakres ewentualnej odpowiedzialności za treść ujawnioną 
w opinii. 

4. W każdym przypadku wyłącznym autorem opinii zamieszczonej w Serwisie pozostaje 
Użytkownik, który ponosi pełną odpowiedzialność z wszelkie konsekwencje publikacji 
opinii oraz ewentualne negatywne skutki wywołane przedmiotową publikacją.  

5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i konsekwencje wynikające z 
(publikacji lub rozpowszechniania) jakichkolwiek komentarzy lub opinii Użytkownika. 

6. Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie - znane w chwili zamieszenia opinii w Serwisie - 
formy nieodpłatnego wykorzystania przez Usługodawcę opinii zamieszczonych przez 
Użytkownika w Serwisie, w szczególności Użytkownik upoważnia Usługodawcę  do 
publikowania, rozpowszechniania, promowania, kopiowania, częściowego wykorzystania, 
dodawania w postaci linków do strony docelowej lub hiperłączy, integrowania, 
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pozyskiwania, przetwarzania, łączenia, udostępniania lub wykorzystywania w jakikolwiek 
inny sposób opinii zamieszczonych w Serwisie. 

7. W przypadku, gdy na skutek treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, 
Usługodawca zobowiązany zostanie do zapłaty odszkodowania lub grzywny na rzecz 
osób trzecich lub organów państwowych w związku z naruszeniem powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stanowiących ochronę dóbr 
osobistych i praw własności intelektualnej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie 
zwrócić Usługodawcy równowartość odszkodowania lub grzywny wraz z wartością 
udokumentowanych kosztów Usługodawcy poniesionych w związku z ujawnieniem 
uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego 
prawa. 

§6 

PREZENTY 

1. Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania ze specjalnych prezentów 
przygotowanych przez Obiekt wyłącznie dla  Użytkowników Serwisu. Prezenty mogą 
przybrać formę rabatu cenowego np. 5% zniżki na pobyt lub darmowej atrakcji (zwane 
dalej „Prezentami”). 

2. W celu odebrania Prezentu Użytkownik klika w zamieszczone w ofercie okienko 
„odbierz prezent” co powoduje automatyczne wygenerowanie wiadomości e-mail na 
adres określony w danych Konta Użytkownika.  

3. W treści przekazanej wiadomości e-mail znajduje się szczegółowa informacja w zakresie 
procedury i warunków skorzystania z Prezentu. 

4. Prezent stanowi wyłącznie ofertę Obiektu i stanowić może element warunków umowy 
wiążącej Obiekt i Użytkownika. Usługodawca udostępnia Obiektowi wyłącznie możliwość 
przekazania Użytkownikom Prezentu za pośrednictwem Serwisu i w żadnym momencie 
nie jest uczestnikiem umowy zawieranej przez Użytkownika z Obiektem oraz nie 
gwarantuje możliwości odebrania Prezentu przyznanego przez Obiekt.  

5. Wszelkie roszczenia mogące zaistnieć w związku z brakiem możliwości skorzystania z 
Prezentu Użytkownik może kierować do Obiektu, który jest podmiotem wyłącznie 
odpowiedzialnym za respektowanie warunków określonych w Prezencie. 

§7 

GWARANCJA. REKLAMACJA. 

1. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej, w związku ze  
świadczeniem usług objętych Regulaminem, a Użytkownik niniejszym zrzeka się 
jakichkolwiek i wszystkich domniemanych gwarancji, w tym wszystkich domniemanych 
gwarancji przydatności do określonego celu w odniesieniu do usług stanowiących 
przedmiot Regulaminu, chyba że stosunku do poszczególnych usług w treści Regulaminu 
zastrzeżono inaczej. 

2. Strony zrzekają się względem siebie i wykluczają jakąkolwiek wzajemną 
odpowiedzialność wynikającą z jakiejkolwiek (tymczasowej lub częściowej) awarii, 
nieplanowanego wyłączenia, przerwy w funkcjonowaniu lub niedostępności Serwisu. 
Usługodawca oferuje w ramach Serwisu usługi „w stanie, w jakim są”, i w miarę 
dostępności, co Użytkownik rozumie i na co wyraża pełną zgodę. 
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3. W przypadku gdy usługi określone w niniejszym Regulaminie świadczone są niezgodnie 
z zasadami określonymi w Regulaminie lub powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo do skierowania na adres: biuro@gufik.pl 
reklamacji, w której Użytkownik zobowiązany jest określić istniejący stan faktyczny 
świadczonej usługi oraz odstępstwo od określonych Regulaminem lub powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa zasad świadczenia usługi. Usługodawca zobowiązany 
jest do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na dokonane zgłoszenie reklamacyjne w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.  

§8 

OCHRONA DANYCH 

1. W ramach procesów związanych z prowadzeniem Serwisu, Usługodawca tj. Mariola 
Kiwak prowadząca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod firmą GOLDBERRY MARIOLA 
KIWAK, adres: ul. Markowska 22 lok. 49, 03-742 Warszawa, NIP: 8212300627, REGON: 
142452999, przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług, 
rozbudowy funkcjonalności Serwisu i wdrożenia ułatwień w korzystaniu z niego oraz w 
celu optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. W ramach usługi Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do określenia nazwy 
użytkownika i wskazania adresu e-mail oraz liczby posiadanych dzieci. W dalszej 
kolejności Użytkownik może uzupełnić dane w zakresie imienia i nazwiska.  

3. Korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Konta Użytkownika, w 
szczególności funkcji „Planera podróży”, prowadzić może również do przetwarzania 
danych w zakresie terminu planowanej podróży, trasy podróży, osób biorących udział w 
podróży oraz wszelkich dodatkowych informacji zawartych w notatkach sporządzonych 
przez Użytkownika.  

4. Chcąc skorzystać z usługi Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu 
e-mail. 

5. Usługodawca potwierdza, że dane osobowe Użytkownika będą wykorzystane tylko do 
wykonania zawartych umów tj. świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie 
na zasadach w nim określonych. 

6. Dane osobowe Użytkownika, w szczególności adres e-mail lub numer telefonu, mogą być 
wykorzystywane na potrzeby usług marketingowych wyłącznie na podstawie zgody 
Użytkownika. 

7. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkownika 
osobom trzecim, z wyjątkiem partnerów Usługodawcy, w celach związanych z 
wykonaniem usług świadczonych przez Usługodawcę. We wszystkich innych 
przypadkach, przekazanie danych osobowych Użytkownika osobom trzecim może 
nastąpić tylko na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terenie Polski. 

8. W przypadku, gdy Serwis umożliwia Użytkownikowi uzyskanie przekierowania 
bezpośrednio ze strony Serwisu na stronę internetową Obiektów lub platform 
rezerwacyjnych, przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi 
przez właściciela strony, na którą Użytkownik został przekierowany, za co Usługodawca 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności.  

9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania 
zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia, jak również prawo do informacji o 
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zachodzących procesach przetwarzania. W celu skorzystania z przedmiotowych 
uprawnień Użytkownik zwraca się do Usługodawcy ze stosownym wnioskiem. W takiej 
sytuacji Usługodawca udzieli Użytkownikowi niezwłocznej informacji, nie później jednak 
niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od wpłynięcia wniosku. 

10. Usługodawca wykorzystuje pliki Cookies w celu zapewnienia Użytkownikom pełnej 
informacji o Serwisie oraz ułatwienia korzystania z jego funkcjonalności. Dzięki temu, po 
zalogowaniu się Użytkownika możliwe jest m.in. utrzymywanie sesji, co pozwala na 
uniknięcie konieczności wpisywania hasła na każdej podstronie Serwisu. Cookies są 
również wykorzystywane przez Usługodawcę do dostosowania Serwisu do potrzeb 
Użytkowników oraz tworzenia statystyk oglądalności serwisu internetowego. 

11. Usługodawca w szczególności korzysta z Google Analytics - internetowych usług 
analitycznych świadczonych przez spółkę Google, Inc. (zwaną dalej „spółką Google”). 
Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki Cookies zapisywane na komputerach w celu 
analizy aktywności Użytkowników w Serwisie. Informacje dotyczące aktywności 
Użytkownika w Serwisie zawarte w tych plikach są przesyłane do spółki Google i 
przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli 
włączona jest funkcja anonimizacji adresu IP, spółka Google skróci lub zanonimizuje 
ostatni oktet adresu IP z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych stron 
Umowy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach 
adres IP jest w całości przesyłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam 
skracany. W imieniu Usługodawcy spółka Google wykorzysta te informacje do oceny 
działań Użytkownika w Serwisie celem opracowania raportów dla Usługodawcy i 
świadczenia innych usług powiązanych z aktywnością w Serwisie oraz w Internecie. 
Google nie skojarzy adresu IP Użytkownika z żadnymi posiadanymi przez siebie danymi.  

12. Użytkownik akceptując Regulamin, zgadza się na wykorzystywanie Cookies przez 
Usługodawcę. Zgodę tę Użytkownik w każdej chwili może wycofać, zmieniając 
ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez skontaktowanie się ze Usługodawcą. 
Należy jednak pamiętać, że może to ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu. 

13. Użytkownik, który nie zgadza się z niniejszym rozdziałem Regulaminu, dotyczącym 
ochrony danych osobowych, traci prawo do korzystania z usług Serwisu. 

14. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik zawsze posiada uprawnienie do 
zgłoszenia sprzeciwu wobec zachodzących procesów przetwarzania danych oraz 
skierowania skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§9 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Usługodawca posiada wyłączne prawa własności intelektualnej do wyglądu i rozwiązań, 
w tym do infrastruktury zastosowanej w ramach Serwisu oraz zabrania kopiowania, 
wykorzystywania części strony, udostępniania (hyper)linków i linków głębokich, 
publikowania, promowania, zbywania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób 
treści Serwisu bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.  

2. Podjęcie jakichkolwiek działań określonych w zdaniu poprzedzającym w stosunku do 
treści, elementów wizualnych (wyglądu) lub zastosowanych rozwiązań (infrastruktury 
Serwisu) stanowi rażące naruszenie praw własności intelektualnej Usługodawcy (w tym 
praw autorskich i praw do baz danych). 

§10 
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ZMIANA REGULAMINU 

1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie w sposób umożliwiający Użytkownikom 
uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z 
usług Serwisu. 

2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronie Serwisu. Informacja o zmianie 
Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem 
zmienionego Regulaminu. 

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze 
ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia konta Użytkownika) 
zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone 
w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, w szczególności Użytkownik został prawidłowo 
powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych 
od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała 
wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy. 

4. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Usługodawcę w 
ramach Serwisu promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe 
zasady i warunki określone zostały w ramach odrębnych regulaminów. 

§11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z interpretowaniem i wykonywaniem postanowień 
niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku 
porozumienia, będą rozstrzygane sądownie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
polskiego. 

2. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może 
wiązać się z zagrożeniami dla Użytkownika korzystającego z sieci Internet, w 
szczególności w postaci zagrożenia wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego 
Użytkownika szkodliwego oprogramowania lub pozyskaniem dostępu do danych 
Użytkownika przez osoby nieuprawnione. W celu zmniejszenia lub usunięcia ryzyka 
wskazanego w poprzednim zdaniu użytkownik sieci Internet powinien stosować właściwe 
środki techniczne i zabezpieczenia minimalizujące wystąpienie niepożądanych zdarzeń, 
w szczególności programy internetowe, zaporę typu firewall. 

3. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu 
niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz 
świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania 
Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie 
obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez 
Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z 
funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których 
Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia. 

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w 
Serwisie na co Użytkownik, korzystając ze Serwisu, wyraża zgodę. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
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(t.j.Dz.U.	 2019.123 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (t.j.Dz.U.	 2019.134 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 


