REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
zapewnienia możliwości biernego udziału w konferencji niestacjonarnej

1.

§1
Definicje
Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć
w sposób następujący:
1)
Dane – w tym dane osobowe Uczestnika lub Usługodawcy podane przez Usługobiorcę
podczas zawarcia Umowy, w trakcie rejestrowania się celem wzięcia udziału w
Konferencji niestacjonarnej oraz przez Uczestnika podczas udziału w Konferencji
niestacjonarnej;
2)
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
3)
Konferencja niestacjonarna – usługa internetowego seminarium o charakterze
szkoleniowym i reklamowym o nazwie handlowo-reklamowej 19 SPIN on-line
realizowana przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, środkami umożliwiającymi
porozumiewaniu się na odległość, w której udział za pośrednictwem Uczestnika
przysługuje Usługobiorcy;
4)
Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę,
niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Informuje się, że podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą stanowi
nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
5)
Partner – podmiot trzeci będący Uczestnikiem czynnym Konferencji niestacjonarnej z
prawem głosu i prowadzenia własnej prezentacji;
6)
Regulamin – niniejszy Regulamin;
7)
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);
8)
Serwis – serwis internetowy udostępniany Usługobiorcy w postaci oprogramowania w
modelu SaaS (Software-as-a-Service), który pozwala na udział w Konferencji
niestacjonarnej poprzez sieć Internet przy użyciu dostępnych funkcjonalności;
9)
Strona – Usługodawca lub Usługobiorca;
10) Strona www – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem
spinonline.lockus.pl na której zamieszczane są informację o Konferencji niestacjonarnej,
jak również, poprzez którą Uczestnik uzyskuje dostęp do Konferencji;
11) Strony – łącznie Usługodawca i Usługobiorca;
12) Uczestnik – wyznaczona przez Usługobiorcę pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w
konferencji niestacjonarnej bez prawa wygłaszania prezentacji, ale z prawem zabierania
głosu i udziału w dyskusji. W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną,
Uczestnikiem może być jednocześnie Usługobiorca;
13) Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest
udział Uczestnika/Uczestników w Konferencji niestacjonarnej. O ile Strony zgodnie nie
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14)

15)

postanowią inaczej, ich prawa i obowiązku w ramach Umowy reguluje niniejszy
Regulamin;
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks
cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w Konferencji
niestacjonarnej;
Usługodawca – LOCKUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie (kod pocztowy: 31-866 Kraków) przy ul. Skarżyńskiego 14 zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000023101, NIP:
6792591757, REGON: 57089377, kapitał zakładowy w wysokości 3.950.000,00 zł
(słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) opłacony w całości,
reprezentowana przez uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu
Roberta Samka nr PESEL: 74060801035 . Ewentualna zmiana firmy Usługodawcy,
siedziby, adresu siedziby, sądu lub wydziału, miejsca przechowywania dokumentacji,
wysokości kapitału zakładowego, tożsamości lub funkcji osoby reprezentującej
Usługodawcę, nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie
na Stronie www spin.lockus.pl.
§2
Postanowienia ogólne

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Regulamin określa m.in.:
1)
prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorców oraz Uczestników związane z wzięciem
udziału w Konferencji niestacjonarnej;
2)
zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy w związku z organizacją
Konferencji niestacjonarnej;
3)
warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.
Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu oraz
Strony www w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
Usługobiorca i Uczestnik są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed
rozpoczęciem korzystania z Konferencji niestacjonarnej.
Każdy Usługobiorca oraz Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa:
1)
o ile Strony nie postanowią inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co
oznacza, że określa on prawa i obowiązki Stron;
2)
o ile Strony zawrą jednak Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z
postanowieniami Regulaminu, stosuje się – w zakresie objętym taką kolizją –
postanowienia Umowne; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.
Zawarcie Umowy może nastąpić poprzez:
1)
podpisania przez Strony dokumentu lub dokumentów o nazwie „umowa” lub o podobnej
nazwie albo;
2)
poprzez zaakceptowanie przez Usługodawcę oferty Usługobiorcy złożonej za
pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie www, tj. poprzez
pozytywne zaopiniowanie wniosku Usługobiorcy o dopuszczenie do udziału w
Konferencji niestacjonarnej, złożonego za pomocą formularza kontaktowego.
Usługobiorca zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin wyznaczonemu przez siebie
Uczestnikowi lub poinformować go o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio
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8.

1.

dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Usługobiorcę wykonania ww.
zobowiązania, Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia
Uczestnika zgłoszone wobec Usługodawcy w związku z udziałem Uczestnika w Konferencji
niestacjonarnej.
Uczestnikiem wydarzenia może być osoba czynna zawodowo w projektowaniu instalacji
niskoprądowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności zgłoszenia z
profilem Uczestnika. Uczestnikiem wydarzenia nie może być osoba będąca reprezentantem
przedsiębiorstwa o profilu podobnym do działalności Usługodawcy.
§3
Wymagania techniczne prawidłowego korzystania z Serwisu
W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Uczestnik powinien posiadać urządzenia
spełniające następujące wymagania techniczne:
1)
procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy;
2)
2 GB pamięci operacyjnej RAM;
3)
system operacyjny Microsoft Windows 8 (zalecany Microsoft Windows 10), Mac OS
wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja);
4)
aktualna oficjalna wersja przeglądarek internetowych Google Chrome, Mozilla Firefox,
Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera;
5)
działające głośniki lub słuchawki oraz mikrofon;
6)
dostęp do sieci Internet o prędkości nadawania w zależności od rodzaju połączenia:
Rodzaj połączenia
nadawania)
Dźwięk
Dźwięk + obraz HD

Prezenter (prędkość nadawania)
512 kbps
512 kbps + 2 Mbps

§4
Wynagrodzenie
Usługodawca nie pobiera od Usługobiorcy wynagrodzenia w zamian za możliwość wzięcia udziału w
Konferencji niestacjonarnej.

1.

§5
Warunki zawierania Umowy
W przypadku gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Usługobiorcę oferty
Usługodawcy, do zawarcia Umowy konieczne jest łączne spełnianie następujących przesłanek:
1)
zarejestrowanie się Usługobiorcy (nie później niż na 2 dni przed terminem Konferencji
niestacjonarnej) i wypełnienie następującymi informacjami specjalnego formularza
rejestracyjnego na Stronie www pod adresem spinonline.lockus.pl/rejestracja oraz
zatwierdzenie przyciskiem „Zgłaszam udział”:
a)
dane osobowe Uczestnika – imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres mailowy,
główny przedmiot działalności gospodarczej, specjalizacja zawodowa,
b)
dane Usługobiorcy – nazwa (firma) Usługobiorcy, adres strony internetowej, NIP,
adres siedziby lub oddziału, profil działalności gospodarczej, szacunkowa ilość
zatrudnianych osób,
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c)

2.

3.

1.

informacje, czy Usługobiorca uczestniczył już w poprzednich edycjach
Konferencji niestacjonarnej oraz, czy posiada zaproszenie do udziału w
Konferencji niestacjonarnej przekazane od któregoś z Partnerów,
d)
informacje o oczekiwaniach pokładanych w Konferencji niestacjonarnej,
informacje o realizowanych przez Usługobiorcę inwestycjach dotyczących
instalacji niskoprądowych, wskazanie (jeżeli jest to znane Usługobiorcy) podmiotu
trzeciego prowadzącego działalność gospodarczą o profilu powodującym, iż
mógłby być zainteresowany udziałem w Konferencji niestacjonarnej,
e)
informacje o tematyce i formule przyszłych Konferencji niestacjonarnych, którymi
Usługobiorca byłby najbardziej zainteresowany;
2)
wyrażenie zgody na:
a)
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Usługodawcę;
b)
udostępnienie danych osobowych Uczestnika i danych Usługobiorcy Partnerom
Usługodawcy;
c)
nawiązanie z Usługobiorcą lub z Uczestnikiem kontaktu przez Usługodawcę lub
przez Partnera Usługodawcy za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej i z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych;
d)
otrzymywanie przez Usługobiorcę lub przez Uczestnika informacji handlowej i
marketingowej przesyłanej od Usługodawcę lub przez Partnera Usługodawcy;
3)
zaakceptowanie postanowień Regulaminu;
4)
pozytywne zaakceptowanie zgłoszenia przez Usługodawcę po jego merytorycznej
analizie.
O fakcie zawarcia Umowy i możliwości wzięcia udziału w Konferencji niestacjonarnej lub o
fakcie braku pozytywnej akceptacji zgłoszenia Usługobiorcy, Usługobiorca zostanie
poinformowany wiadomością mailową nie później niż na 1 dzień przed terminem Konferencji
niestacjonarnej. Kryteria, którymi posługuje się Usługodawca, dokonując akceptacji zgłoszenia
są całkowicie arbitralne i będą ustalane subiektywnie przez Usługodawcę. Usługobiorcy lub
Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o poznanie zasad i kryteriów ustalania oceny jego
zgłoszenia, lub o ich zmianę oraz o dopuszczenie do udziału w Konferencji niestacjonarnej.
Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest
jednoznaczne z oświadczeniem, że dane Uczestników zostały podane w oparciu o ich zgodę.
§6
Odpowiedzialność
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy lub Uczestnika za
ewentualne szkody spowodowane brakiem możliwości korzystania z Konferencji
niestacjonarnej spowodowane:
1)
podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu
poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Usługobiorca lub Uczestnik nie ma
dostępu;
2)
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane
zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem
połączenia;
3)
niedziałaniem albo nieprawidłowym działaniem Serwisu;
4)
siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy.
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3.
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1.

1.

2.

1.

2.
3.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy lub Uczestnika za
ewentualne szkody spowodowane barkiem pozytywnej akceptacji zgłoszenia Usługobiorcy do
udziału w Konferencji niestacjonarnej.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy lub Uczestnika za
ewentualne szkody spowodowane na skutek nieprzeprowadzenia Konferencji niestacjonarnej,
niezależnie od przyczyny jej nieprzeprowadzenia.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy lub Uczestnika za szkody
spowodowane nienależytym przetwarzaniem przez Usługodawcę lub przez Partnerów
Usługodawcy danych Usługobiorcy lub Uczestnika.
§7
Naruszenie postanowień Regulaminu
W razie naruszenia przez Usługobiorcę albo Uczestnika prawa lub Regulaminu Usługodawca
może wedle własnego wyboru:
1)
zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi dostęp do Konferencji niestacjonarnej, lub;
2)
zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi możliwość rejestracji na kolejne
Konferencje niestacjonarne.
§8
Prawa i obowiązki Usługodawcy
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji niestacjonarnej lub
zmian podstawowych parametrów technicznych Konferencji niestacjonarnej. Przedmiotowe
zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec
Usługodawcy.
Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, Usługodawca
może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez
Usługobiorcę lub Uczestnika postanowień Regulaminu lub Umowy.
§9
Prawa i obowiązki Usługobiorcy i/lub Uczestnika
Uczestnik po otrzymaniu wiadomości mailowej, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, ma
prawo udziału w Konferencji niestacjonarnej za pośrednictwem Systemu, do którego dostęp
otrzyma w postaci wysłanego linku do Strony www. Uczestnik ma prawo do zadawania pytań w
trakcie Konferencji niestacjonarnej w formie czatu na zasadach określonych każdorazowo w
informacji o Konferencji niestacjonarnej dostępnej na Stronie www.
Usługobiorca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy wyrażonej pod rygorem
nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
W przypadku gdy Uczestnik w trakcie Konferencji niestacjonarnej naruszać będzie Regulamin,
prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, Usługodawca po uprzednim
upomnieniu Uczestnika jest uprawniony do zablokowania Uczestnikowi dostępu do Serwisu. W
przypadku gdy ww. sytuacja powtórzy się, Usługodawca może pozbawić Uczestnika prawa
uczestniczenia w Konferencji niestacjonarnej.
§ 10
Dane osobowe
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2.

Administratorem danych osobowych Uczestnika, pracowników, zleceniobiorców, wspólników
lub osób reprezentujących Usługobiorcę w ramach niniejszej Umowy i na potrzebę jej realizacji
jest Usługodawca.
Przekazane Usługodawcy dane osobowe przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do celów
wykonania Umowy oraz wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Usługodawcę. Pod pojęciem prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy należy rozumieć
konieczność przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy, której podmiot
danych nie jest stroną, ale bierze w jej realizacji udział lub wpływa ona bezpośrednio na jego
prawa i obowiązki.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, zawarcie lub realizacji Umowy,
prowadzenia (na podstawie odrębnej zgody) działań marketingowych przez Administratora,
prowadzenia (na podstawie odrębnej zgody) działań marketingowych przez Partnera.
4. Inspektorem Danych Osobowych w przedsiębiorstwie Administratora jest Maciej Kaczmarski,
mail: iod@lockus.pl.
Co do zasady dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Usługodawcę, aczkolwiek dane
osobowe Uczestnika zostaną przekazane Partnerom. Ponadto może zajść konieczność
udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym odbiorcom danych, w szczególności
podmiotom współpracującym z Usługodawcą i realizującym usługi na jego rzecz, takie jak:
usługi prawne, teleinformatyczne, księgowe.
Podmiot danych ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, a także wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie prawa żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu, lub uzyskania kopii danych, realizacja tych żądań jest możliwa, o ile
pozwalają na to przepisy RODO i nie narusza to praw innych osób.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Umowy. Dane osobowe zostaną
usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów.
Dane osobowe zostaną zachowane, gdy będzie to konieczne, aby Usługodawca mógł dochodzić
roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, do końca odpowiedniego okresu przedawnienia lub
do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.
Dane osobowe będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i nie będą ulegać profilowaniu,
w tym przy wykorzystaniu plików cookies.
Podanie Danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji Umowy. Niepodanie przedmiotowych
danych osobowych całkowicie uniemożliwiałoby świadczenie usługi przez Usługodawcę.
§ 11
Własność intelektualna i prawa autorskie
Z chwilą dostarczenia Usługobiorcy materiałów, o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu
Usługodawca udziela Usługobiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej i niezbywalnej i zawężonej do
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak
dla potrzeb własnych Usługobiorcy. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub
wprowadzania do obrotu ww. materiałów, lub do jakiegokolwiek innego udostępniania tych
materiałów jakimkolwiek osobom trzecim, ani też do udzielania dalszych licencji.
Usługodawca oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi
Uczestników oraz, jeżeli w trakcie Konferencji niestacjonarnej nastąpi połączenie wideo, także
wizerunki Uczestników. Uczestnicy dokonując logowania do Konferencji niestacjonarnej,
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wyrażają zgodę na powyższe działania Usługodawcy. Usługodawca może, o ile uzna to za
uzasadnione, usunąć na wniosek Usługobiorcy lub Uczestnika zarejestrowane materiały.
W przypadku gdy w ramach wypowiedzi, o których mowa w ust. 2 zostaną podane przez
Uczestnika informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Usługobiorcy lub dane
podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, to Uczestnik zobowiązany jest
poinformować o tym Usługodawcę przed ich ujawnieniem. W razie nieprzekazania takiej
informacji w terminie Usługodawca jest uprawniony do podejmowania działań wskazanych w
ust. 2 bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji wobec Usługobiorcy, Uczestnika lub osób
trzecich.
Usługobiorca oraz Uczestnik w trakcie Konferencji niestacjonarnej nie są uprawnieni do
utrwalania dźwięku i/lub obrazu z przebiegu Konferencji niestacjonarnej. W przypadku
dokonania takiego utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od
Usługobiorcy i/lub Uczestnika trwałego usunięcia nagrania, lub jeżeli zostało już
rozpowszechnione, zażądać zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z
nośników elektronicznych lub z sieci Internet oraz zażądać zapłaty kary umownej wynoszącej
10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania
nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, znaki towarowe, elementy
graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, opracowania stanowią własność
Usługodawcy lub podmiotu zarządzającego Serwisem.
Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie,
przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów i informacji, o
których mowa w ust. 5, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne –
chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę lub
podmiot zarządzający Serwisem.
§ 12
Reklamacje
Reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem z Serwisu lub z Konferencji niestacjonarnej
mogą być zgłaszane Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres spin@lockus.pl. Każda
reklamacja powinna zawierać:
1)
dane Usługobiorcy oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;
2)
szczegółowy opis problemu.
Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Usługodawcę niezwłocznie, nie
dłużej jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany.
Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem z Serwisu
lub z Konferencji Niestacjonarnej wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy
też z innych okoliczności oraz w jaki sposób postępować w celu ich usunięcia.
§ 13
Postanowienia końcowe

1.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez
umieszczenie na stronie internetowej o adresie spin.lockus.pl informacji o zmianie. Korzystanie
przez Usługobiorcę lub uczestnika z serwisu po wprowadzeniu zmiany, jest równoznaczne z jej
akceptacją.
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2.

3.

4.

Usługobiorca w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Usługodawcę o
każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do
doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia stosownej informacji Usługodawcy.
W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli
Usługodawcy, wysłane na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na
ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie
adresem.
Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane w przypadku
Usługobiorców niebędących konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla
miejsca siedziby Usługodawcy.
Niniejszy Regulamin został przyjęty w dniu 06.10.2021r. i wchodzi w życie od dnia
07.10.2021r. .
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