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§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, 

odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika oraz warunki świadczenia usług m.in. 

wymagania techniczne niezbędne do korzystania, zakazy dostarczania treści o 

charakterze bezprawnym a także informacje o reklamacji. 

2. Celem serwisu internetowego jest kształtowanie, upowszechnianie i podnoszenie 

poziomu kultury muzycznej w społeczeństwie, promowanie wiedzy o muzyce  

i rozbudzanie zamiłowania do muzyki alternatywnej, popularyzacja muzyki 

alternatywnej, promowanie twórczości polskich artystów-muzyków.  

§ 2 

Definicje 

1. Usługodawca – Mariusz Dewicki (osoba fizyczna, nie prowadząca działalności 

gospodarczej), zamieszkały przy ul. Jurczyńskiego 20/39,  92-306 Łódź, e-mail: 

pmalternatywna@gmail.com.  

2. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem URL: 

https://pmalternatywna.pl/ wraz ze wszelkimi jego podstronami.  

3. Użytkownik – każda osoba, która odwiedza i korzysta z Serwisu.  

4. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu. 

5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną
1
 przez Usługodawcę  

na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu zgodnie z Regulaminem.  

6. Treści w Serwisie – treści, materiały, audycje, niezależnie od formy, kształtu i jakości 

udostępniane w Serwisie i dostępne dla Użytkowników. 

7. Formularz kontaktowy – Usługa elektroniczna umożliwiająca skontaktowanie  

się z Usługodawcą oraz przesłanie wiadomości.  

8. Newsletter - Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem 

poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej 

Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści 

kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje w Serwisie. 

9. Wyszukiwarka – Usługa elektroniczna, dostępna dla wszystkich Użytkowników 

umożliwiająca wyszukiwanie treści w Serwisie. 

10. Komentarz – Usługa elektroniczna polegająca na wpisaniu tekstu, odsyłacza (link) 

lub jakichkolwiek innych danych przekazanych do Serwisu przez Użytkowników  

w odniesieniu do konkretnej treści w Serwisie. 

                                                           
1
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11. Formularz zgłoszeniowy – Usługa elektroniczna polegająca na wpisaniu i przesłaniu 

tekstu w celu zgłoszenia utworu do playlisty. 

12. Polubienie lub udostępnienie – Usługi elektroniczne polegające na kliknięciu opcji 

polubienia lub/i udostępnienia treści w Serwisie przy użyciu należących do 

Użytkownika kont na zewnętrznych portalach społecznościowych. 

13. Odnośniki do innych stron internetowych - Linki zamieszczone w Serwisie 

kierujące Użytkownika po ich kliknięciu na zewnętrzną stronę należącą do innego 

podmiotu lub osoby fizycznej, będącej Administratorem tej strony. 

 

§ 3 

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, odpowiedzialność 

Usługodawcy i Użytkownika 

1. Korzystać z Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy 

Użytkownik. 

2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga systemu rejestracji i logowania Użytkowników. 

3. Korzystanie z Usług elektronicznych i treści Serwisu jest bezpłatne. 

4. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie: 

a. Formularz kontaktowy. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po 

przejściu do podstrony „PMA” a następnie do opcji „Kontakt”, dostępnej na stronie 

Serwisu. Użytkownik wypełnia formularz kontaktowy i klika pole „Wyślij”. W 

Formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych 

wskazanych jako obowiązkowe (nazwa, e-mail, treść wiadomości), fakultatywnie 

można wypełnić dane dotyczące profilu na portalu społecznościowym Facebook 

lub Witryny internetowej „Profil na FB | Witryna internetowa”. Usługa ma 

charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego 

pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego 

przez Użytkownika. 

b. Newsletter. Korzystanie z Newslettera możliwe jest na każdej podstronie Serwisu. 

Usługa ma charakter ciągły. Zapisanie się na Newsletter następuje po wpisaniu 

adresu e-mail i zatwierdzeniu przyciskiem „Subskrybuj”. Na adres mailowy 

Użytkownika zostanie przekazany link potwierdzający który powinien potwierdzić 

w celu uruchomienia usługi. Adresy niepotwierdzone w ciągu 30 dni od zapisu 

zostaną usuwane z bazy przez Usługodawcę. Użytkownik ma możliwość w każdej 

chwili, bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie 

stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego 

dostępnego w Serwisie lub poczty elektronicznej na adres: 

pmalternatywna@gmail.com. Usługodawca zastrzega sobie także uprawnienie do 

zamknięcia usługi Newsletter, bez podania przyczyn za uprzednim 

poinformowaniem Użytkowników. 

c. Wyszukiwarka. Korzystanie z Wyszukiwarki możliwe jest na podstronie „PMA”, 

„Aktualności”, „LP TOP 30”. Korzystanie z Wyszukiwarki polega na wpisaniu 

wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola „Szukaj”.  

d. Komentowanie. Korzystanie z komentowania możliwe jest na podstronie 

„Aktualności”. Korzystanie z komentowania polega na wpisaniu treści komentarza 

w polu „Skomentuj” a także na wprowadzeniu danych Użytkownika w polu „E-

mail”, „Podpis” oraz „Witryna internetowa lub weryfikacji Użytkownika poprzez 

kliknięcie jednej z ikon: Wordpress.com, Facebook, Twitter. Użytkownik ma 

możliwość zaznaczenia dwóch pól „Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach 

poprzez e-mail” lub/i „Powiadamiaj mnie o nowych wpisach poprzez e-mail”. 
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Dodanie komentarza następuje po kliknięciu „Opublikuj komentarz”. Użytkownik 

publikuje komentarz we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy: sprzecznych z powszechnie 

obowiązującym prawem, wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, 

propagujących przemoc, zawierających treści wulgarne lub obraźliwe, 

zawierających treści niezwiązane z tematyką Serwisu, w tym treści  

o charakterze reklamowym, mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, 

mających charakter spamu, niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania 

urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki 

zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów 

informatycznych. Komentarze zamieszczane w Serwisie powinny być wolne od 

błędów ortograficznych oraz sformułowane zgodnie z zasadami pisowni języka 

polskiego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy 

niezgodnych z Regulaminem. Poprzez zamieszczenie Komentarza, Użytkownik 

udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji z prawem 

udzielania sublicencji do jej wykorzystania, co do treści Komentarza. Licencja 

obejmuje prawo utrwalania, zwielokrotniania techniką analogową i cyfrową, 

wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, 

obrotu, najmu, dzierżawy, publicznego udostępniania w miejscu i czasie wybranym 

przez Usługodawcę, wyświetlania, nadawania, odtwarzania, włączenia do zbioru 

danych Usługodawcy, w tym Serwisu i powszechnego udostępniania na terenie 

świata, w tym w sieciach teleinformatycznych. Licencja obejmuje prawo 

wykorzystania utworów w celu promocji lub reklamy Usługodawcy oraz 

oznaczania ich jako pochodzących z Serwisu. 

e. Formularz zgłoszeniowy. Korzystanie możliwe jest na podstronie „LP TOP 30” i 

Polecamy - Playlisty”. Korzystanie z formularza zgłoszeniowego polega na 

uzupełnieniu wymaganych pól: „Zgłaszający”, „Link do zgłoszonego utworu na 

YouTube / Spotify, „Link do profilu wykonawcy na Facebooku”, “Playlista do 

której zgłaszasz” - wybór na podstronie Spotify a także pól fakultatywnych „e-mail 

(jeśli chcesz info zwrotne”, „Krótki opis artysty, singla do prezentacji na stronie”. 

Usługa ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania 

wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania 

korzystania z niego przez Użytkownika. 

f. Polubienia lub udostępnienia. Korzystanie możliwe jest na podstronie 

„Aktualności”  Korzystanie z usługi wymaga kliknięcia w przycisk „Polubienie” 

lub/i „Udostępnij” i zaznaczenie odpowiedniego konta na zewnętrznym portalu 

społecznościowym.  

g. Wpłaty darowizn. Korzystanie możliwe jest na stronie frontowej i podstronie 

„AKTUALNOŚCI”. Darowiznę na wsparcie działalności można przekazać po 

kliknięciu „Zapłać z PayPal” a następnie wypełniając pole „Adres e-mail / numer 

telefonu komórkowego”, „Dalej” lub „Zapłać kartą debetową lub kredytową”. 

Przekazywanie darowizn w Serwisie odbywa się za pośrednictwem operatora 

płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 

Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399 – zwanym dalej 

Operatorem. Operator świadczy usługi w zakresie obsługi płatności dokonywanej 

darowizny zgodnie z zasadami określonymi na stronie  

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full/. Darowiznę można 

wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub 

debetowej). Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego 

certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. 

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full/


Operator nie pobiera od Darczyńcy opłat za dokonanie płatności. Darowiznę można 

również przekazać po przekierowaniu na serwis zewnętrzny zrzutka.pl. Informacje 

o systemach płatności i bezpieczeństwie w serwisie rzutka.pl znajdują się na 

stronie: https://zrzutka.pl/how-it-works/    

h. Odnośniki do innych stron internetowych. Użytkownik korzystający z 

odnośników kierujących do stron zewnętrznych, będących poza zasięgiem 

Usługodawcy, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i polityką 

prywatności tych stron przed skorzystaniem z treści publikowanych na tych 

stronach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania 

prywatności i warunki korzystania obowiązujące na stronach zewnętrznych oraz 

zamieszczone tam towary, usługi, dane i treści a także ewentualne szkody 

poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z tych 

stron. 

5. Treści zamieszczone w Serwisie. Usługodawca zamieszczając wszelkiego rodzaju 

treści, materiały, audycje, niezależnie od formy, kształtu i jakości zamieszcza je  w 

dobrej wierze, dokonując najwyższej rzetelności informacyjnej i staranności 

prezentacji. Za zamieszczane przez siebie treści i materiały własne ponosi imiennie, 

pełna odpowiedzialność. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje 

zawierające cechy wskazówek, rekomendacji, porad lub ofert publikowane na łamach 

Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych 

Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych 

szkód poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z 

zamieszczonych treści. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z zasobów i 

materiałów, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji 

umieszczonych na łamach Serwisu, ponosi Użytkownik z nich  korzystający. 

Usługodawca nie udziela też żadnej gwarancji co do przydatności materiałów 

umieszczonych na łamach Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie 

ich przez Użytkowników. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

sposób wykorzystania materiałów udostępnionych, w tym za wykorzystanie ich 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

a. Oferty o charakterze handlowym dostępne w Serwisie: 

1) Usługodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie prowadzi 

sprzedaży towarów, ofert i usług, jedynie zamieszcza informacje o ofertach o 

charakterze handlowym na łamach Serwisu m.in. w postaci propozycji 

sprzedaży płyt, albumów, książek, biletów na koncerty i festiwale lub inne 

towary, oferty i usługi oferowane przez podmioty lub osoby zewnętrzne z 

którymi współpracuje. W rozumieniu przepisów informacje te nie są wiążącą 

Usługodawcę ofertą handlową a jedynie informacją promującą produkt 

zamieszczoną na łamach Serwisu.  

2) Cena oferty o charakterze handlowym, jeśli została podana, jest ceną 

obowiązującą w  miejscu jej sprzedaży w chwili publikacji materiału i może 

odbiegać od ceny obowiązującej w chwili zakupu przez Użytkownika. 

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z aktualną ceną przed zawarciem 

umowy i dokonaniem zakupu u sprzedawcy. Usługodawca nie ponosi 

odpowiedzialności za zmianę ceny przez sprzedawcę, nie ma również 

możliwości stałego monitorowania zmian cen i ich aktualizacji. 

3) Użytkownik wybierając ofertę o charakterze handlowym zamieszczoną na 

łamach Serwisu a pochodzącą od podmiotu zewnętrznego, poprzez link 

kierujący zostaje przeniesiony w miejsce, gdzie może dokonać transakcji na 

zasadach obowiązujących w miejscu ich sprzedaży. Użytkownik 



zobowiązany jest zapoznać się z warunkami oferty, jej dostępnością i jakością 

przed zawarciem umowy z podmiotem zewnętrznym. Usługodawca nie 

ponosi odpowiedzialności za zawarte transakcje Użytkownika jak również za 

sprzedawcę, z którym Użytkownik zawarł umowę. 

b. Usługi informacyjne i propagatorskie dostępne w Serwisie: 

1) Usługodawca świadczy usługi poprzez działalność informacyjną i 

propagatorską, m.in. współpracując z osobami fizycznymi, z twórcami, 

menadżerami i przedsiębiorcami branży muzycznej lub powiązanych z branżą, 

w zakresie rozpowszechniania informacji o artystach i ich twórczości, 

wydarzeniach, promocjach, koncertach, wydawnictwach itp., a także reklamy 

tych podmiotów i ich działalności na łamach Serwisu. 

2) Każdy Użytkownik może zamieścić materiał własny na łamach Serwisu, w 

szczególności relacji z koncertów, konkursów, działań charytatywnych, 

promujących, zamieścić ogłoszenia, plakaty, wydarzenia, recenzje, wywiady, 

informacje o artystach,  ich twórczości, filmy, zdjęcia i inne tematycznie 

związane z działalnością Usługodawcy, którymi chce podzielić się z innymi 

Użytkownikami i/lub które chce rozpowszechnić lub udostępnić. W tym celu 

należy przesłać treść i materiały do Usługodawcy wykorzystując pocztę e-mail, 

środki komunikacji Facebook Messenger i Instagram Direct lub Formularz 

kontaktowy zamieszczony w Serwisie. Podanie w korespondencji linku do 

dysku zewnętrznego, z którego Usługodawca ma prawo do pobrania materiału 

do publikacji jest tożsame z przesłaniem i udostępnieniem materiału 

Usługodawcy.  

3) Promocja i rozpowszechnianie publikowanych i udostępnianych na łamach 

Serwisu treści udostępnionych przez Użytkowników oparta jest na zasadzie 

dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych 

zobowiązań prawnych. Użytkownik otrzyma informację o terminie publikacji 

lub odmowie publikacji na adres e-mail podany przy zgłoszeniu lub z którego 

zgłoszenie nastąpiło. 

4) Każdy Użytkownik, który dostarczył materiały i informacje do publikacji na 

łamach Serwisu, ma prawo do wystąpienia z żądaniem ich zmiany a w 

uzasadnionych przypadkach do ich usunięcia. W tym celu należy przesłać 

żądanie za pośrednictwem poczty e-mail lub Formularza kontaktowego do 

Usługodawcy. Treści będą zmieniane lub jeśli będzie to uzasadnione, usuwane 

niezwłocznie po odczytaniu żądania Użytkownika, przez Usługodawcę. 

5) Użytkownik przesyłając do zamieszczenia na łamach Serwisu materiały i/lub 

informacje ponosi za nie pełną odpowiedzialność i oświadcza  jednocześnie, 

pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, że posiada  do tego 

materiału prawo w szczególności do zdjęć, plików audiowizualnych, znaków 

handlowych, logo itp. i zapewnia, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie 

do przesłanego materiału oraz, że wyraża zgodę na ich publikację na łamach 

Serwisu. Na dostarczone materiały Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy 

nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji z prawem udzielania sublicencji do jej 

wykorzystania na ich udostępnianie w Serwisie oraz podmiotom z którymi 

współpracuje w celu ich dalszego rozpowszechniania i udostępniania. Licencja 

obejmuje prawo utrwalania, zwielokrotniania techniką analogową i cyfrową, 

wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, 

obrotu, najmu, dzierżawy, publicznego udostępniania w miejscu i czasie 

wybranym przez Usługodawcę, wyświetlania, nadawania, odtwarzania, 

włączenia do zbioru danych Usługodawcy, w tym Serwisu i powszechnego 



udostępniania na terenie świata, w tym w sieciach teleinformatycznych. 

Licencja obejmuje prawo wykorzystania utworów w celu promocji lub reklamy 

Usługodawcy oraz oznaczania ich jako pochodzących z Serwisu.  

6) Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to 

obowiązujące przepisy prawa, za treści i materiały przekazywane do publikacji 

przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady 

prawne.  

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz 

sposobu działania Serwisu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne 

roszczenia względem Serwisu i Usługodawcy. 

 

§ 4 

Warunki świadczenia usług 

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem  

i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw 

autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób 

trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem 

faktycznym.  

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, 

którym posługuje się Usługodawca:  

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu 

(przewodowo lub bezprzewodowo);  

b. dostęp do poczty elektronicznej;  

c. zalecana przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji: Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge;  

d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz 

obsługi Javascript. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie Użytkownika, o którym 

mowa w ust. 2 nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.  

4. Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu 

wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług 

dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. 

5. Dostęp do niektórych treści w Serwisie może być uzależniony od konieczności 

posiadania konta w usłudze zewnętrznej (np. Wordpress.com, Facebook, Spotify, 

Instagram, Google, konto e-mail). 

6. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub 

uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. Zdanie poprzedzające stosuje się 

odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Serwisu, 

w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Serwisu. 

W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Serwis zastrzega sobie 

prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej 

szkody. 

7. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, 

nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie 

dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne 



spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie 

lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. 

8. Korzystając z serwisu Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody 

powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia 

osób trzecich, także te dochodzone przed Sądem, skierowane przeciw Usługodawcy, a 

związane z jego zachowaniem i/lub działaniem niezgodnym z niniejszym 

Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym szkodę, bądź 

krzywdę. 

9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w związku  

z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe 

przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane  

w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu. Polityka prywatności 

zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych 

osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie 

stosowania w Serwisie plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie  

z Serwisu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych 

przez Użytkowników jest dobrowolne. 

 

§ 5 

Reklamacje dotyczące Serwisu 

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu i Usług Elektronicznych Użytkownik 

może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: pmalternatywna@gmail.com. 

2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:  

a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności 

rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;  

b. treści roszczenia; 

c. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy 

rozpatrzenie reklamacji.  

3. Wymogi, o których mowa w ust. 2 mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają  

na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 

30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające  

z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu,  

jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności, jeśli zmiany  

te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnym. 

2. Regulamin jest udostępniany użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu 

w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego 

Regulaminu. 

3. Każdy Użytkownik wraz z rozpoczęciem korzystania z usługi zobowiązany jest  

do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Korzystanie z treści w Serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody i akceptacją 

Regulaminu.  
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5. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w Serwisie. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

przepisy: 

a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), 

b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 

287), 

c. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1360) 

 oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


