REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa oraz obowiązki Firm oraz
Użytkowników Serwisu i Administratora. Korzystanie z Serwisu w zakresie w jakim dotyczy danych
osobowych Firm lub Użytkowników odbywa się z należytym poszanowaniem – więcej informacji o
zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnieniach Firm lub Użytkowników, znajdziesz
w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności”.
I.

Definicje:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie lub Polityce prywatności stosuje się poniższe określenia i definicje
przypisane im są następujące znaczenia:
1. Abonament – okresowa opłata dokonywana przez Firmę za korzystanie z funkcjonalności
Serwisu w ramach jednego z trzech Kont. Ceny podane przy Abonamencie stanowią cenę
netto, tj. bez uwzględnienia należnej stawki podatku VAT.
2. Administrator – podmiot w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, w tym także administrator Serwisu
odpowiedzialny za jego funkcjonowanie. Administratorem jest TYRON ECOSYSTEM Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa,
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000887520, NIP 5252854023.
3. Firma – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331
Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
4. Formularz rejestracyjny – formularz przeznaczony do zarejestrowania nowej Firmy w Serwisie.
5. Konto – zapis informatyczny utworzony dla Firmy lub Użytkownika Serwisu, umożliwiający
korzystanie z niego oraz gromadzenie informacji na temat dotychczas wykonywanych przez
Firmy lub Użytkowników czynności. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Firmę lub
Użytkownika adres e-mail oraz hasło. Konto może być powiązane wyłącznie z jednym adresem
e-mail. Dostęp do funkcjonalności Serwisu jest każdorazowo szczegółowo opisany przed
zawarciem Umowy z wyszczególnieniem rodzaju konta, tj. Konta BASIC, PRO i VIP.
6. Ogłoszenie – sporządzone przez Firmę lub Użytkownika ogłoszenie dotyczące oferty
Przedmiotu ogłoszenia, na warunkach określonych przez sporządzającego z uwzględnieniem
postanowień Regulaminu.
7. Polityka cookies – dokument stanowiący zbiór informacji o sposobach wykorzystywania
plików cookies przez Serwis.
8. Polityka prywatności – dokument stanowiący zbiór praw Firm i Użytkowników Serwisu jak i
obowiązków Administratora tego serwisu w zakresie przetwarzania danych osobowych.
9. Przedmiot ogłoszenia – każdorazowo wskazany przez Firmę lub Użytkownika rodzaj opon.
10. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, jeżeli Umowa nie posiada dla tej osoby charakteru
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zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności gospodarczej (art. 38a Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)
11. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
12. Rejestracja – czynność polegająca na uzupełnieniu Formularza rejestracyjnego w celu
założenia Konta w Serwisie.
13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
14. Serwis – oznacza serwis internetowy dostępny na stronie internetowej tyron-ecosystem.com.
15. Umowa – zawarta pomiędzy Firmą, a Administratorem umowa cywilnoprawna, której
przedmiotem jest Umowa o świadczenie usług, w ramach której Użytkownikowi przysługuje
pełny dostęp do funkcjonalności Serwisu. O ile nie zostanie to postanowione inaczej, prawa i
obowiązki Firmy oraz Administratora określa niniejszy Regulamin.
16. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną wskazaną przez Firmę do obsługi funkcjonalności
Serwisu. Definicja Użytkownika jest tożsama z definicją Firmy, w sytuacji w której ta sama
osoba fizyczna występuje jako Firma oraz Użytkownik.
II.

Postanowienia ogólne:

1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga zaakceptowania przez Firmę niniejszego
Regulaminu oraz Polityki prywatności. Jeżeli Firma nie wyrazi zgody na warunki określone
Regulaminem i Polityką prywatności nie będzie uprawniona do korzystania z pełnej
funkcjonalności Serwisu.
2. Dostęp do Serwisu przysługuje jedynie Firmom. Weryfikacja podanych w Formularzu
rejestracyjnym danych następuje w sposób opisany w pkt. III.2 Regulaminu. Tym samym Firma
w ramach Rejestracji do Serwisu jest weryfikowana pod kątem aktualności i prawidłowości
danych widniejących w publicznych (państwowych) rejestrach, takich jak Krajowy Rejestr
Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Baza danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Celem tego jest możliwie
pełne zapewnienie, że Serwis skupia wyłącznie profesjonalne podmioty gospodarcze.
3. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usługi w ramach Umowy, w tym
sposób korzystania z Serwisu, zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie, uprawnień Firm i
Użytkowników oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
4. Serwis jest dostępny na stronie internetowej tyron-ecosystem.com. Warunkiem uzyskania
dostępu do Serwisu i jego funkcjonalności jest skorzystanie z urządzenia końcowego
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komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron
internetowych – minimalne wymagania techniczne określa pkt. VII Regulaminu.
5. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu, Firma powinna dokonać rejestracji Konta
poprzez

Formularz

rejestracyjny

ze

wskazaniem

wybranego

Abonamentu.

Po

przeprowadzonej Rejestracji, Firma uzyskuje dostęp m.in. do następujących funkcjonalności
Serwisu:
a) publikowanie i zarządzanie Ogłoszeniami,
b) obserwowanie Ogłoszeń i składanie ofert,
c) zarządzanie płatnościami i Użytkownikami,
d) wysyłania i odbierania wiadomości od innych Użytkowników, w tym wystawianie ocen.
III.

Rejestracja Konta:

1. Rejestracja Konta wymaga:
a) wypełnienia Formularza rejestracyjnego ze wskazaniem wymaganych tam danych, gdzie
każdorazowo o konieczności podania danych Firma lub Użytkownik są przez Serwis
informowani,
b) wskazania rodzaju firmy spośród udostępnionych opcji, tj. „Punkt odbioru”, „Operator
logistyczny”, „Punkt odzysku”, z uwzględnieniem definicji wskazanych w Serwisie dla
każdego z tych kont,
c) zapoznanie się z Regulaminem, Polityką prywatności oraz Polityką cookies, a także
akceptacja postanowień zawartych w tych dokumentach,
d) dokonania płatności za Abonament.
2. Formularz rejestracyjny weryfikuje dane wskazane przez Firmę, tj. numer identyfikacji
podatkowej, poprzez ich automatyczne pobranie z publicznego, ogólnodostępnego rejestru.
Wskazanie nieprawidłowych danych lub niepełnych powoduje brak możliwości Rejestracji
Konta. W pozostałym zakresie, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, dane te są wskazywane
dowolnie przez Firmę. W przypadku wskazania rodzaju firmy jako „Operator logistyczny” lub
„Punkt odzysku”, dla otrzymania statusu zweryfikowanego Konta wymagane jest
udostępnienie w ramach Konta właściwego dokumentu (np. licencji, zezwolenia bądź innej
wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego decyzji administracyjnej)
stanowiącego

podstawę

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej

w

zakresie

szerokorozumianego transportu rzeczy, przewozu i gospodarki odpadami, w tym recyklingu
odpadów.
3. Firma jest zobowiązana do podania dokładnych, aktualnych i kompletnych wymaganych do
Rejestracji danych. Dane te podlegają poprawieniu, uzupełnieniu, uaktualnieniu oraz
sprostowaniu na zasadach określonych w Polityce prywatności.
4. Firma zobowiązana jest do zachowania w poufności danych wymaganych do logowania na
Konto. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Firmę lub
Użytkownika tych danych osobom trzecim.
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5. W przypadku utraty danych do Konta w zakresie hasła, Serwis oferuje możliwość
przypomnienia o haśle poprzez podanie właściwego adresu e-mail przypisanego do Konta. W
przypadku utraty danych do Konta w zakresie adresu e-mail, wymagany jest kontakt z
Administratorem Serwisu.
IV.

Korzystanie z funkcjonalności Serwisu:

1. Ogłoszenie każdorazowo pochodzi od Firmy, która samodzielnie ustala jego treść zgodnie z
wytycznymi określonymi przez formularz w Serwisie. W ramach jednego Ogłoszenia Firma
uprawniona jest do wystawienia więcej niż jednego Przedmiotu ogłoszenia.
2. Ogłoszenie powinno wskazywać:
a) rodzaj opon,
b) liczbę opon,
c) wagę,
d) opcjonalnie cenę jednostkową – rozumianą jako cenę netto, tj. bez uwzględnienia należnej
stawki podatku VAT,
e) opcjonalnie zdjęcie Przedmiotu ogłoszenia, przy czym nie więcej niż 3 (trzy),
f)

lokalizację,

g) opis Przedmiotu ogłoszenia,
h) pracownika Firmy odpowiedzialnego za kontakt w sprawie Ogłoszenia.
3. Przed opublikowaniem Ogłoszenia istnieje możliwość jego własnej weryfikacji. Ogłoszenie po
jego publikacji widnieje w Serwisie przez okres 30 dni licząc od daty jego publikacji. Po tym
okresie Ogłoszenie zostaje usunięte z Serwisu. Firma lub Użytkownik ma prawo do ponownego
wystawienia Ogłoszenia.
4. Po publikacji Ogłoszenia można dokonywać zmiany jego treści. W przypadku błędnego
wystawienia Ogłoszenia, Firma lub Użytkownik uprawniony jest do jego zmiany we własnym
zakresie i ponownego wystawienia Ogłoszenia, a także do wycofania Ogłoszenia.
5. Niedopuszczalne jest celowe zaniżanie wartości Przedmiotu ogłoszenia przedstawione w polu
„cena” celem negocjowania stawki Przedmiotu ogłoszenia na późniejszym jego etapie.
Niedopuszczalne jest również nieuwzględnienie w polu „cena” dodatkowych opłat
koniecznych do poniesienia przez Firmę lub Użytkownika zainteresowanego Przedmiotem
ogłoszenia. W przypadku woli negocjowania ceny Firma lub Użytkownik uprawnieni są do
zaznaczenia pola „cena do uzgodnienia”.
6. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie
Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar zawarcia umowy dotyczącej
Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Ten sam Przedmiot ogłoszenia w
danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.
7. Treść Ogłoszenia w zakresie publikowanych zdjęć Przedmiotu ogłoszenia powinna zawierać
wyłącznie Przedmiot ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych zdjęciach nie
mogą się znajdować inne informacje, w tym m.in. adresy e-mail, numery telefonów lub inne
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przedmioty. Administrator uprawniony jest do usuwania Ogłoszeń niezgodnych z
Regulaminem.
8. Firma jest odpowiedzialna za publikowanie Ogłoszeń w zakresie ich treści i jednocześnie
każdorazowo publikując Ogłoszenie zapewnia, że opis Przedmiotu ogłoszenia jest zgodny ze
stanem faktycznym, Ogłoszenie nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a
także Regulaminu, a zdjęcia opublikowane stanowią własność publikującego.
9. Firma w każdej chwili uprawniona jest do usunięcia Konta z Serwisu. Zasady przetwarzania
danych osobowych w takiej sytuacji reguluje bezpośrednio Polityka prywatności. W przypadku
zawartej Umowy, stosuje się odpowiednio pkt. V Regulaminu .
10. Funkcjonująca w Serwisie giełda Ogłoszeń umożliwia każdej Firmie oraz Użytkownikowi
wyszukiwanie Ogłoszeń z uwzględnień metod sortowania Ogłoszeń poprzez określenie:
a) podmiotu publikującego Ogłoszenie,
b) wielkości ładunku,
c) ceny,
d) lokalizacji,
e) danych Firmy,
f)

rodzaju Przedmiotu ogłoszenia.

11. Przegląd Ogłoszenia pozwala zapoznać się z jego treścią, w tym danymi Firmy lub Użytkownika
odpowiedzialnych za publikację Ogłoszenia. W ramach giełdy Ogłoszeń Firma lub Użytkownik
ma możliwość skorzystania z opcji „Ulubione” powodującej możliwość śledzenia Ogłoszenia.
12. W ramach giełdy Ogłoszeń, Firma lub Użytkownik uprawnieni są do wysłania oferty na
Ogłoszenie. Wysłanie oferty na Ogłoszenie umożliwia Firmom nawiązanie kontaktu w celu
zawarcia we własnym zakresie umowy cywilnoprawnej na warunkach uprzednio określonych
w Ogłoszeniu. Wysłanie oferty na Ogłoszenie wymaga podania informacji w przedmiocie
zainteresowania Ogłoszeniem, w zależności od rodzaju reprezentowanego profilu firmy.
V.

Umowa i Płatność:

1. Administrator w ramach zawartej z Firmą Umowy, udostępnia pełny dostęp do funkcjonalności
Serwisu. Administrator świadczy usługi m.in. w zakresie udostępnienia Firmom możliwości
publikowania Ogłoszeń, w tym nawiązywania pomiędzy Firmami kontaktu celem zawarcia
pomiędzy tymi podmiotami umów cywilnoprawnych zgodnych z ich potrzebami
gospodarczymi. Administrator nie jest stroną żadnej z umów cywilnoprawnych pomiędzy
Firmami, a także nie pobiera prowizji bądź jakiegokolwiek innego wynagrodzenia z tytułu
zawartej pomiędzy Firmami umowy cywilnoprawnej.
2. Zawarcie pomiędzy Administratorem, a Firmą Umowy następuje poprzez Rejestrację Konta na
zasadach opisanych w pkt. III ust. 1 powyżej.
3. Zasady odstąpienia od Umowy przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego określa Załącznik nr 1
do Regulaminu.
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4. Płatność odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego operatora, z uwzględnieniem
regulaminu świadczonej usługi płatności każdorazowo dostępnym przed dokonaniem
płatności u tego operatora. Płatność odbywa się w formie przelewu tradycyjnego oraz w formie
przelewu

elektronicznego

za

pośrednictwem

serwisu

PayU.pl.

Obsługę

płatności

elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu
(adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości
4.944.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
5. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. na okres wybrany każdorazowo przez Firmę z
dostępnych opcji – 3 miesiące lub 12 miesięcy. Na 14 dni przed końcem obowiązywania
Abonamentu, automatycznie na adres e-mail Firmy wysyłana jest faktura proforma na kolejny
okres trwania Abonamentu. Przez uiszczenie płatności zgodnie z przesłaną fakturą proformą
Firma zawiera z Administratorem Umowę na kolejny czas określony zgodny z dotychczasowym
wyborem.
6. Firma uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie. Wypowiedzenie Umowy
w trakcie trwania Abonamentu bez ważnego powodu skutkuje brakiem roszczenia w stosunku
do Administratora o zwrot proporcjonalnej części niewykorzystanego Abonamentu.
Administrator uprawniony jest do zatrzymania tej części niewykorzystanego Abonamentu
tytułem poniesionej szkody na skutek niewykonania Umowy przez Firmę rozumianej jako
utracone korzyści.
7. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej, co Firma oraz Użytkownik akceptują.
Każdorazowo po dokonanej płatności, niezwłocznie, wysyłana jest na adres e-mail Firmy
właściwa faktura VAT.
VI.

Zasady odpowiedzialności:

1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Ogłoszeń w sytuacji, w której są one
niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przez
modyfikację rozumieć należy również uprawnienie do usunięcia Ogłoszenia.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umów zawartych pomiędzy Firmami w ramach Serwisu. Administrator nie ponosi również
odpowiedzialności za działania osób trzecich występujących w imieniu Firm.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji w ramach
Przedmiotu ogłoszenia. Odpowiedzialność ta, o ile występuje, dotyczy Firm będących stroną
umowy.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność
oferowanych Przedmiotów ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w
Ogłoszeniach, a także nie ma wpływu na wystawianą przez Firmę cenę Przedmiotu ogłoszenia.
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5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu autorskich praw majątkowych w ramach
zdjęć publikowanych w Ogłoszeniach. Zdjęcia te, o ile są utworem, stanowią własność
publikującego Ogłoszenie, a ich wykorzystanie każdorazowo wymaga zgody uprawnionego
podmiotu.
6. W razie ustalenia, że Ogłoszenia naruszają Regulamin lub przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, Administrator oprócz uprawnienia wskazanego w ust. 1 powyżej, ma prawo:
a) podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając
proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem
odpowiedzialnym za Ogłoszenie,
b) poinformować o modyfikacji Ogłoszenia Firmę lub Użytkownika ze wskazaniem podstawy
do modyfikacji Ogłoszenia,
c) rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym, z winy Firmy lub Użytkownika, Umowę. W
przypadku rozwiązania Umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzedzającym,
Administrator zwraca Firmie lub Użytkownikowi część dokonanej płatności za Abonament
zgodnie z ilością miesięcy pozostałych do czasu zakończenia Abonamentu, przy czym
rozwiązanie w trakcie trwania miesiąca powoduje utratę dokonanej płatności za ten
miesiąc,
d) każdorazowo zablokować dostęp do funkcjonalności Serwisu na okres nie dłuższy niż 2
miesiące.
7. Firma lub Użytkownik ma prawo dokonać sprzeciwu co do modyfikacji Ogłoszenia dokonanej
przez Administratora lub zablokowania dostępu do funkcjonalności Serwisu. Do sprzeciwu
zastosowanie znajdują, odpowiednio, postanowienia Regulaminu dotyczące reklamacji.
8. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny, Administrator publikuje Ogłoszenie na pełny okres
jego publikacji, zgodnie z jego dotychczasową treścią. W przypadku uznania sprzeciwu za
bezzasadny, Ogłoszenie zostaje trwale usunięte z Serwisu lub w dalszym ciągu zablokowany
zostaje dostęp do funkcjonalności Serwisu.
VII.

Prywatność i wymagania techniczne:

1. Administrator przetwarza dane osobowe Firm oraz Użytkowników na zasadach opisanych w
Polityce prywatności udostępnionej na stronie internetowej tyron-ecosystem.com.
2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:
a) urządzenie końcowe wyposażone w system operacyjny,
b) dostęp do sieci Internet,
c) przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Opera, Safari,
d) włączona obsługa plików cookies,
e) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
VIII.

Oceny:
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1. W ramach Serwisu Firma lub Użytkownik uprawniony jest do wystawienia oceny użytkownika.
Ocena jest subiektywnym odczuciem odnośnie współpracy z daną Firmą lub Użytkownikiem.
2. Ocena odnosi się do jakości Ogłoszenia, tj. zgodności z opisem, jakości jego obsługi oraz
kontaktu. Ocena prezentowana będzie w ramach Konta Firmy w skali od 1 do 5 w formie
gwiazdek, gdzie liczba 1 oznacza najsłabszą ocenę jakości Ogłoszenia, a liczba 5 najwyższą
ocenę jakości Ogłoszenia. Ocena jakości Ogłoszenia odpowiada bezpośrednio ocenie jakości
Firmy lub Użytkownika publikujących Ogłoszenie.
3. Administratorowi nie przysługuje uprawnienie do wystawienia oceny użytkownika.
IX.

Postępowanie reklamacyjne:

1. Firma lub Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Administratora Umowy.
2. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej Administratora kontakt@tyronecosystem.com lub w formie listu poleconego na adres Administratora.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowe dane Firmy (imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), numer Ogłoszenia, Umowę której dotyczy,
a także okoliczności uzasadniające reklamację, tj. zastrzeżenia co do niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy.
4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych
licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
5. Jeżeli do wyjaśnienia reklamacji potrzebne będą dodatkowe informacje, czas na ich pozyskanie
przez Administratora powoduje odpowiednio wydłużenie okresu na rozpatrzenie reklamacji.
6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w wyżej wskazanym terminie, Administrator
zawiadomi o tym fakcie reklamującego wskazując podstawę opóźnienia i przewidywany termin
rozpatrzenia reklamacji.
7. Wynik rozpatrzenia reklamacji jest przekazywany w formie w jakiej reklamujący zgłosił
reklamację.
X.

Postanowienia końcowe:

1. Firma lub Użytkownik z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot
prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie
rozpowszechnianie w Serwisie, w tym serwisach społecznościowych lub marketingowych
prowadzonych przez Administratora na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu
oraz kopii na wszelkich nośnikach,
b) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
c) publicznego wyświetlania i odtwarzania,
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d) wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we
fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań, a także ich modyfikacji i
opracowań.
w tym także na wykonywanie praw zależnych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w zakresie w
jakim dotyczą Przedsiębiorcy uprzywilejowanego również ustawy o Prawach konsumenta.
3. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin może
zostać zmieniony w każdej chwili przy czym każdorazowo zmiana ta poprzedzona zostanie
zawiadomieniem Firm, nie później niż 14 dni przed ich wejściem. Jeżeli Firma nie zaakceptuje
zmian Regulaminu może zrezygnować ze świadczonych usług poprzez poinformowanie
Administratora o woli rozwiązania Umowy za porozumieniem stron.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/07/2021 r.

Załącznik nr 1
Informacja w przedmiocie uprawnienia do odstąpienia od Umowy.
1. Przedsiębiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie
14 dni od dnia jej zawarcia składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy bez konieczności
podawania przyczyn. W celu odstąpienia od Umowy, należy przesłać listem poleconym lub w
formie wiadomości e-mail na adres Administratora właściwe oświadczenie, którego wzór
znajduje się poniżej. Wykorzystanie znajdującego się poniżej wzoru nie jest konieczne. Do
zachowania terminu na odstąpienie wystarczającym jest złożenie właściwego oświadczenia o
odstąpieniu.
2. Za datę zawarcia Umowy strony uznają datę dokonania płatności za Abonament.

Wzór – oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

– Adresat [w tym miejscu Przedsiębiorca uprzywilejowany powinien wpisać
nazwę, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail],
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy o świadczenie następującej usługi(…),
– Data zawarcia umowy(…),
– Imię i nazwisko Przedsiębiorcy uprzywilejowanego (…),
– Adres Przedsiębiorcy uprzywilejowanego(…),
– Podpis Przedsiębiorcy uprzywilejowanego(…) (tylko jeżeli formularz jest
przesyłany w wersji papierowej),
– Data.
(*) niewłaściwe skreślić.
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