
REGULAMIN SERWISU ORAZ ŚWIADCZENIA  
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

„MR.ADVICE” 
 

PREAMBUŁA 
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisów działających pod 
adresem: www.mrporada.sklep.pl oraz www.shop.mradvice.eu (dalej łącznie jako „Serwis”), a 
także określa prawa i obowiązki Klientów wobec nabywania Produktów oferowanych za 
pośrednictwem wskazanych stron.  
 
Stosunek w zakresie zawartej umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zależny jest od 
miejsca stałego zamieszkania Klienta oraz od rodzaju nabywanego Produktu. Informacje w 
powyższym zakresie, a odnoszące się do Sprzedawcy każdorazowo wskazane są w sposób 
zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na stronie określonego Produktu lub 
w inny właściwy dla danego Produktu sposób w ramach funkcjonowania Serwisu.  
 
Zasadniczo jeżeli Twoje miejsce stałego zamieszkania znajduje się na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej lub nabywane Produkty odnoszą się do kursów elektronicznych lub przedmiotów 
fizycznych, niniejszy Regulamin dotyczy Ciebie jako Klienta oraz CONSULTING COMMUNITY Sp. 
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-203), ul. Romana Dmowskiego 3/9, Polska, KRS: 0000870046, 
NIP 8982261797, REGON 387547365, kapitał zakładowy: 5 000 PLN. 
 
W przypadku natomiast, gdy miejsce Twojego stałego zamieszkania znajduje się poza terenem 
Rzeczpospolitej Polskiej lub nabywane Produkty odnoszą się do Aplikacji lub innego Produktu 
elektronicznego w ramach umowy o dostarczenie treści cyfrowych, niniejszy Regulamin dotyczy 
Ciebie jako Klienta oraz MR ADVICE Education & Training Computer Software (numer licencji: 
989966) z siedzibą pod adresem Marina Plaza 1302, Al Marsa, P.O. Box 283 691 Dubaj, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
 

OSTRZEŻENIE O RYZYKU 
Wszelkie informacje dostępne w Serwisie, jak również dostępne w innych serwisach internetowych, 
powiązanych z powyższym, nie stanowią tzw. „rekomendacji” - ani w całości ani w części, w świetle 
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 
rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz 
Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków 
prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.  
 
W świetle powyższych regulacji prawnych, Treści zawarte w Serwisie, bez względu na ich formę, tj. 
informacje w formie wideo, grafiki czy informacje tekstowe, nie spełniają definicji „rekomendacji” 
wskazanych w wyżej wymienionych aktach prawnych. Stanowią one wyłącznie prywatną opinię 
Usługodawcy Serwisu, jak również podmiotów współpracujących i powiązanych z Usługodawcą. 
Usługodawca zwraca szczególną uwagę, że podejmowanie inwestycji na rynku kryptowalut lub rynku 
giełdowym, wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, w szczególności w zakresie dużej zmienności i 
wahań na tych rynkach, które mogą być przyczyną utraty całości zainwestowanego kapitału. W 
odniesieniu do każdego materiału lub Treści udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, powinno się 
inwestować wyłącznie taką ilość środków, na których utratę można sobie pozwolić. Akceptując niniejszy 
Regulamin, Klient oświadcza, iż zaznajomił się mechanizmami funkcjonowania technologii blockchain 
oraz rynków giełdowych, a także jest świadom ryzyka inwestycyjnego o którym powyżej.   
 

§ 1. DEFINICJE 
 

1. SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – zgodnie z informacją wskazaną w preambule niniejszego 
Regulaminu, Usługodawca uzależniony jest od miejsca zamieszkania Klienta oraz od nabywanego 
przez Klienta Produktu;  

2. REGULAMIN – niniejszy dokument regulujący zasady świadczenia i korzystania z usług 
udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu. Reguluje również zasady 



zawierania Umów Dostarczania Treści Cyfrowych. Ustala prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz 
Klienta;  

3. SERWIS / PLATFORMA – strona internetowa dostępna pod adresem www.mrporada.sklep.pl albo 
www.shop.mradvice.eu, za pośrednictwem których Klient, może nabyć Produkty oraz korzystać z 
Usług. 

4. KLIENT – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna posiadająca odpowiednie uprawnienia regulowane przepisami krajowymi;   

5. KONTO KLIENTA – przypisany do konkretnego Użytkownika zespół zasobów i uprawnień w 
ramach Platformy; zawiera informacje niezbędne do jego autoryzacji, umożliwia korzystanie z 
funkcjonalności oraz Usług, w tym dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu. Klient w 
pierwszej kolejności musi dokonać rejestracji Konta, następnie loguje się do tak założonego Konta 
za pośrednictwem Hasła i Loginu. Konto umożliwia dostęp do treści cyfrowych oraz innych Usług 
udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy, jak również gromadzenie 
informacji o danych osobowych Klienta; 

6. KONSUMENT  –  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;  

7. APLIKACJA – dostęp do konkretnej grupy tematycznej utworzonej lub zarządzanej przez 
Usługodawcę. Funkcjonuje w oparciu o odrębny regulamin, który Klient zobowiązany jest 
zaakceptować, w ramach serwisów prowadzonych przez m.in. Telegram (https://telegram.org/) lub 
Discord (https://discord.com/) lub inny równoważny, umożliwiający funkcjonowanie Aplikacji, jako 
Produktu elektronicznego; 

8. LOGIN – nazwa własna Klienta lub adres e-mail- według woli Klienta, umożliwiający jego 
identyfikację, wraz z Hasłem jest niezbędny do dokonania autoryzacji, w trakcie uzyskiwania 
dostępu do Platformy;  

9. HASŁO – ciąg znaków wykreowany przez Klienta, ma zapewnić mu dostęp do jego Konta; 
10. PRODUKT – rozumiany jako dostępne w Serwisie treści cyfrowe, będące przedmiotem Umowy 

Dostarczenia Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny lub dostępna w Serwisie nowa rzecz ruchoma, 
stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny; 

11. TREŚĆ / TREŚCI – udostępniane za pośrednictwem Serwisu elementy o charakterze 
multimedialnym, tekstowym lub graficznym, w tym również wizerunki osób fizycznych oraz utwory 
w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;  

12. USŁUGA / USŁUGI – usługa lub usługi świadczone elektronicznie, na podstawie Ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy na rzecz 
Klienta, w tym szczególności są to usługi takie jak: Newsletter, Konto Klienta, jak również 
elektroniczne formularze dostępne w Serwisie; 

13. CENA – kwota wynagrodzenia (brutto), może być określona w  walucie tradycyjnej lub w walucie 
wirtualnej, należna Sprzedawcy z uwagi na dostarczenie treści cyfrowych, zgodnie z Umową 
Dostarczenia Treści Cyfrowych lub przeniesienia własności Produktu na Klienta, zgodnie z Umową 
Sprzedaży;  

14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta w kwestii zawarcia Umowy Dostarczenia Treści 
Cyfrowych lub Umowy Sprzedaży, jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość. Zamówienie określa Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy jak 
również dane osobowe Klienta. Poprzez akceptację zamówienia, Klient wyraża zgodę na zawarcie 
Umowy;  

15. UMOWA DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWYCH – Umowa, której przedmiotem jest 
dostarczenie Klientowi treści cyfrowych, przykładowo w postaci materiałów wideo, kursów lub 
Aplikacji;  

16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, jej 
przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny, 
powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, przykładowo koszty wysyłki; 

17. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – podmiot decydujący o środkach i celach 
przetwarzania danych osobowych, zgodnie z polityką prywatności dostępną w Serwsie; 

18. NEWSLETTER – Usługa elektroniczna umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Klientom 
otrzymywanie od Sprzedawcy regularnych informacji, w tym na temat Produktów, Sklepu, na 
wskazany przez Klienta adres e-mail, za uprzednio wyrażoną zgodą Klienta;  
 

§ 2. OGÓLNE POSTANOWIENIA  
 



1. Niniejszy Regulamin stanowi o prawach oraz obowiązkach Klientów, jak również samego 
Usługodawcy, będącego jednocześnie Sprzedawcą Produktów dostępnych za pośrednictwem 
Serwisu.  

2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak również do Klientów 
niebędących Konsumentami.  

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dla Klienta dobrowolna, lecz niezbędna w celu utworzenia 
Konta, a tym samym w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.  

4. Za pośrednictwem Serwisu, Klient ma możliwość zawarcia: 
1) Umowy Sprzedaży Produktów fizycznych; 
2) Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych. 

5. Klient oświadcza, że postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe, a 
także, że nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, ani uzupełnień co do jakiegokolwiek z 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Klient jest uprawniony jak również zobowiązany do korzystania z Serwisu, wyłącznie zgodnie z jego 
przeznaczeniem i w sposób zgodny z prawem. Zabronione jest zamieszczanie treści sprzecznych 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Wszelkie informacje dostępne w Serwisie są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy w 
rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie stanowią oferty w świetle tych przepisów. 

8. Sprzedawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych Klientów, zgodnie z 
postanowieniami polityki prywatności, udostępnionej w wersji elektronicznie z wykorzystaniem 
Platformy. 

9. Celem umożliwienia swobodnego dostępu do niniejszego Regulaminu oraz każdorazowo jego 
utrwalenia według woli Klienta, Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin za pośrednictwem 
Serwisu w wersji elektronicznej, nieodpłatnie.  
 

§ 3. ZAŁOŻENIE KONTA KLIENTA ORAZ INNE USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE 
PRZEZ USŁUGODAWCĘ 

 
1. Konto Klienta może zostać utworzone przez: 

1) osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;  
2) osobę prawną;  
3) jednostkę organizacyjną posiadającą odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami 

krajowymi.  
2. Rejestracja w Serwisie jest możliwa za pośrednictwem sieci Internet (online). 
3. Założenie Konta odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego dla 

Klienta w Serwisie.  
4. Klient zobowiązany jest przede wszystkim do: 

1) przedłożenia poprawnych i aktualnych danych, w tym osobowych;  
2) natychmiastowego aktualizowania danych, w razie ich modyfikacji, w tym osobowych; 

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient potwierdza znajomość dokumentacji dostępnej 
na Platformie, w tym przede wszystkim polityki prywatności, niniejszego Regulaminu, jak również 
pozostałych dokumentów określonych i zamieszczonych na Platformie przez Usługodawcę.  

6. Następnie Klient otrzymuje wiadomość mailową na wskazany przez siebie adres e-mail, która 
stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usług drogą elektroniczną. 

7. Usługodawca za pośrednictwem Platformy świadczy dodatkowo poniżej wymienione, nieodpłatne 
Usługi elektroniczne:  

1) przedstawianie treści reklamowych i marketingowych dostępnych na Platformie; 
2) Newsletter; 
3) składanie Zamówień oraz zawieranie Umowy Sprzedaży lub Umowy Dostarczenia Treści 

Cyfrowych;  
4) posługiwanie się formularzami elektronicznymi udostępnionymi na Platformie. 

8. Konto Klienta jako forma Usługi, świadczone jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przez czas 
nieokreślony.  

9. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek skutki powstałe w wyniku przejęcia przez osoby trzecie 
Hasła do Konta Klienta. Wyłącznie na Kliencie spoczywa odpowiedzialność zapewnienia 
odpowiedniego zabezpieczenia Hasła. 

10. Zabronione jest, ażeby Klient współdzielił czy udostępniał Konto osobom trzecim, jak również 
niedozwolonym jest przenoszenie praw do takiego Konta, a także jakiekolwiek inne formy 
udostępniania części lub całości Konta na rzecz osób trzecich. Klient może posiadać wyłącznie 
jedno Konto Klienta w Serwisie.   



11. Klient ma możliwość, w każdym momencie, nie wskazując przyczyny, usunąć Konto. W tym celu 
Klient jest zobowiązany do  przesłania Usługodawcy odpowiedniego żądania, tj. w szczególności 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale również pisemnie, na adres wskazany przez 
Usługodawcę. Ponadto, istnieje możliwość, ażeby Klient samodzielnie usunął swoje konto. 
 

§ 4. SPOSÓB I WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ KLIENTA 
 

1. Konstytutywne cechy charakterystyczne dla przedmiotu świadczenia w zakresie konkretnego 
Zamówienia Klienta są ukazane na stronie danego Produktu albo w inny właściwy dla danego 
Produktu sposób, za pośrednictwem Platformy.  

2. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych, Klient zobowiązany 
jest do przekazania wszelkich danych, w tym osobowych, wymaganych w trakcie procesu 
transakcyjnego, niezbędnych do skutecznego złożenia Zamówienia. 

3. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób opisany poniżej: 
1) Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu, następnie zostaje przekierowany do 

formularza Zamówienia będącego podsumowaniem wartości wszystkich wybranych przez 
Klienta Produktów; 

2) W przypadku zakupu przedmiotów fizycznych, Klient wybiera jeden ze wskazanych przez 
Sprzedawcę sposobów dostawy Produktu; 

3) Następnie, Klient wskazuje swoje dane osobowe, ażeby ostatecznie potwierdzić 
Zamówienie;  

4) W trakcie procesu składania Zamówienia, Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji 
wybranych przez siebie Produktów;  

5) Kolejno, Klient wybiera sposób zapłaty Ceny oraz pozostałych, wskazanych w formularzu 
Zamówienia kosztów (przykładowo kosztu dostawy); 

6) W zależności od wybranej opcji zapłaty, Klient może również zostać przekierowany do stron 
zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, celem dokonania płatności. 

4. W celu przekazania Ceny przez Klienta, w związku ze złożonym Zamówieniem, Klient posiada 
możliwość płatności przez: 

1) Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/)  
5. Sprzedawca zastrzega prawo modyfikacji, tj. dodania, usunięcia lub zmiany wskazanych w ust. 4 

operatorów płatności, jak również prawo do możliwości bezpośredniego przyjęcia Ceny od Klienta, 
bez pośrednictwa operatorów, wskazanych w ust. 4.   

6. Umowa wskazana w ust. 2, zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez 
Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, potwierdzającego złożenie Zamówienia.  

7. W przypadku braku możliwości przyjęcia przez Sprzedawcę wszystkich lub tylko niektórych 
Zamówień do realizacji, bez względu na przyczynę, Sprzedawca podejmie kontakt z Klientem w 
celu poinformowania Klienta o przedmiotowej sytuacji.  

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 Klient: 
1) może zaakceptować realizację Zamówienia przez Sprzedawcę w określonej przez 

Sprzedawcę części lub; 
2) może anulować w całości złożone Zamówienie.  

Wyboru dokonuje Klient samodzielnie. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia 
automatycznie Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.  

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
maksymalnie 14 dni od dnia wyboru możliwości, o których w ust. 8, zwraca Klientowi uiszczoną 
przez niego Cenę, w zakresie w jakim Umowa nie mogła zostać zawarta.    

10. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne na poszczególne Produkty, dostępne na 
Platformie. Jeśli zajdzie taka konieczność, Sprzedawca udostępni Klientowi odrębny regulamin akcji 
promocyjnej. Postanowienia regulaminu akcji promocyjnej, mają pierwszeństwo przed regulacjami 
niniejszego Regulaminu.   

11. Na całkowitą wartość Zamówienia składa się Cena Produktu/Produktów oraz pozostałe koszty 
(przykładowo koszty wysyłki).  

12. Całkowita Cena, w tym wszelkie dodatkowe koszty występujące w związku z realizacją Zamówienia, 
są przekazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia 
przez Klienta woli zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 2. 
 

§ 5. DORĘCZENIE PRODUKTÓW FIZYCZNYCH ORAZ W PRODUKTÓW W FORMIE 
ELEKTRONICZNEJ 

 



1. Doręczenie Produktów w formie elektronicznej, m. in. kursu on-line, materiału wideo lub Aplikacji, 
jest dokonywane elektronicznie poprzez przekazanie dostępu do poszczególnej Aplikacji na adres 
e-mail, wskazany przez Klienta lub za pośrednictwem bezpośredniego przypisania zamówionych 
materiałów wideo lub kursów online do Konta Klienta. Doręczenie opisane w niniejszym ustępie jest 
bezpłatne. Wymogiem otrzymania przez Klienta zamówionych Produktów, jest poprawne złożenie 
Zamówienia oraz skuteczne przekazanie Ceny Sprzedawcy.  

2. Dostarczenie, o którym mowa powyżej następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 
24h od momentu prawidłowego i skutecznego przekazania Ceny do Sprzedawcy.  

3. Sprzedawca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, w przypadku wystąpienia sytuacji, 
na które Sprzedawca nie ma wpływu, tj. przykładowo awarie systemu, przerwy techniczne, siła 
wyższa, jednakże nie dłużej niż do 7 dni od momentu prawidłowego i skutecznego przekazania 
Ceny do Sprzedawcy. 

4. Za dostawę Produktu fizycznego do Klienta należy uiścić opłatę, chyba że Umowa Sprzedaży 
stanowi inaczej.  

5. Produkt fizyczny może zostać dostarczony wyłącznie do Klientów, których miejscem zamieszkania 
jest Rzeczpospolita Polska. 

6. Metody dostawy Produktu fizycznego oraz koszty jego dostawy są określane na Platformie. 
Sposoby dostawy Produktu fizycznego mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu 
płatności lub istoty Produktu. Sprzedawca zastrzega prawo do jednostronnej zmiany sposobu 
dostawy oraz płatności poszczególnych Produktów fizycznych, w każdym czasie. 

7. Sprzedawca zastrzega prawo do jednostronnej modyfikacji dostępności Produktów w Serwisie. W 
takiej sytuacji Sprzedawca wskazuje w dostrzegalnym miejscu na Platformie lub w procesie 
Zamówienia, datę dostępności Produktu. Wskazany w ust. 2 termin liczony jest od dnia dostępności 
Produktu. 

8. Sprzedawca zastrzega prawo do jednostronnego, czasowego ograniczenia dostępności 
zakupionego Produktu w formie elektronicznej, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie danego 
Produktu (przykładowo dostęp miesięczny, dostęp roczny). Po upływie wskazanego okresu czasu, 
na jaki Produkt został zakupiony, Klient traci dostęp do Produktu, chyba że przed upływem 
wskazanego terminu dokona właściwej opłaty.  

9. W przypadku nieokreślonego czasu dostępności Produktów elektronicznych, Sprzedawca może 
zadecydować o wyłączeniu dostępu do zakupionego Produktu, o czym Klient zostanie 
poinformowany na co najmniej 30-dni przed wyłączeniem dostępu. 

10. Z momentem pierwszego zalogowania do Konta, treści cyfrowe uważa się za dostarczone Klientowi 
w całości.  

11. Klient zamawiając dostęp do Aplikacji etc., otrzymuje go przez przesłanie mu wiadomości 
elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail, wraz z instrukcją pobrania tego Produktu lub 
uzyskania dostępu do niego. 

12. Klient akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązuje się korzystać z Platformy w sposób zgodny z 
prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności zobowiązuje się: 

1) użytkować Platformę w sposób niezakłócający korzystania z niej przez osoby trzecie, 
przykładowo nie stosować złośliwego oprogramowania  

2) korzystać z Serwisu w sposób nienaruszający czyichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób 
trzecich; 

3) nie rozpowszechniać materiałów wideo, kursów online lub dostępu do Aplikacji w całości 
lub nawet we fragmentach, bez uprzedniej, wyraźnej zgody Sprzedawcy, a także nie 
kopiować ich w żadnej części; 

4) nie udostępniać danych dostępu do swojego Konta, tj. Login i Hasło jakimkolwiek osobom 
trzecim, zapewnić odpowiednią ochronę przed dostępem do nich ze strony osób trzecich. 

 
§ 6. TECHNICZNE KRYTERIA ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

 
1. W celu korzystania z Platformy, Klient powinien posiadać: 

1) urządzenie techniczne umożliwiające połączenie z siecią Internet; 
2) połączenie z siecią Internet; 
3) aktywne konto na poczcie elektronicznej (E-mail) celem korzystania z poszczególnych 

Usług; 
4) przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie stron www (np. Internet Explorer, Google 

Chrome, Safari) z włączoną obsługą plików cookies, obsługującą szyfrowane połączenia 
SSL oraz JavaScript;  

5) wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach- program czytający pliki w formacie PDF. 



2. Co do zasady, samo przeglądanie Produktów oferowanych w ramach Platformy nie wymaga 
rejestracji Konta Klienta.  

3. Rejestracja Konta Klienta jest niezbędna w celu korzystania z Usług dostępnych w ramach 
Platformy oraz w przypadku dokonywania Zamówienia Produktów. 

4. Utworzenie Konta Klienta jest bezpłatne. Następuje to poprzez poprawne uzupełnienie przez 
Klienta formularza rejestrowego. Uzupełniając formularz, Klient w każdym momencie może 
zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także innych dokumentów dostępnych 
w Serwisie i jest zobowiązany do zapoznania się z nimi i zaakceptowania ich treści. 

5. Po wypełnieniu formularza, o którym w ust. 4, Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-
mail, wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji Konta. W momencie potwierdzenia rejestracji 
Konta dochodzi do skutecznego zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 
pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

6. Korzystanie z Platformy przez Klienta musi być zgodne zarówno z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu, jak również z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zachowanie Klienta 
musi się charakteryzować: 

1) niezamieszczaniem na Platformie treści niedozwolonych przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

2) wykorzystywaniem wszelkich Treści mieszczących się na Platformie jedynie w zakresie 
własnego użytku;   

3) terminową zapłatą Ceny i innych ustalonych kosztów w pełnej wysokości. W tym celu Klient 
niniejszym upoważnia Sprzedawcę do pobrania opłaty stanowiącej Cenę za zakupiony 
Produkt w jego imieniu;  

4) niepodejmowaniem działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu na Platformie 
niezamówionej informacji handlowej (spam); 

7. Klient korzystający z Serwisu, zobowiązany jest do wskazywania wyłącznie prawdziwych, 
aktualnych i kompletnych danych wymaganych do rejestracji Konta Klienta. 

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji bezproblemowego 
korzystania z Platformy. Sprzedawca podejmuje czynności celem zapewnienia Klientom stałego 
dostępu do Platformy i niezakłóconego jej użytkowania. Sprzedawca zastrzega jednostronne 
uprawnienie do zawieszenia lub tylko ograniczenia dostępu do korzystania z Platformy w dowolnym 
terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów. 

9. Na Usługodawcy nie spoczywa odpowiedzialność za treści dostępne na innych serwisach/ 
portalach, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków udostępnionych na 
Platformie, w szczególności w formie reklam, czy innych treści sponsorowanych.  

10. Sprzedawca posiada uprawnienie do zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług drogą 
elektroniczną, w każdym momencie, bez wcześniejszego zawiadamiania o tym Klientów. Klientowi 
nie przysługuje wobec Usługodawcy żadne roszczenie w związku z przerwą lub zaprzestaniem 
świadczenia Usług. 

11. Usługodawca może ingerować w strukturę techniczną Konta Klienta, ażeby móc zdiagnozować 
błędy w funkcjonowaniu Usług, jak również może dokonywać modyfikacji oraz w każdy inny sposób 
może wpływać na stronę techniczną działania Konta Klienta, w celu jego zmiany lub przywrócenia 
prawidłowego działania samego Konta czy Platformy.  

12. Usługodawca zastrzega sobie jednostronne uprawnienie do modyfikacji wymagań technicznych 
korzystania z Platformy w każdym czasie, jak również prawo do zawieszenia lub tylko ograniczenia 
dostępu do Platformy w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym 
Klienta.  

§ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 

1. Wszelkie prawa do Platformy, m. in.: prawa własności intelektualnej, majątkowe prawa autorskie, 
znaków towarowych, formularzy elektronicznych, domeny internetowej, jak również dokumentów 
udostępnionych na Platformie, w tym w szczególności: grafiki, tekstu i zdjęć, należą wyłącznie do 
Usługodawcy, a korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminem. 

2. Zabrania się kopiowania, powielania, zwielokrotniania, modyfikowania oraz rozpowszechniania 
jakiejkolwiek części Platformy, jak również jej elementów, tj.  kursów online, materiałów wideo oraz 
innych treści elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Platformy przez Usługodawcę, bez 
uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji wprost wskazanych w niniejszym 
Regulaminie lub możliwych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Wykorzystywanie jakichkolwiek danych Platformy w celach komercyjnych jest możliwe jedynie po 
uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Sprzedawcę i uzyskaniu jego zgody na piśmie. 



4. Wykorzystywanie Treści udostępnionych w Serwisie niezgodnie z regulacjami niniejszego 
Regulaminu, jak również z przepisami powszechnie obowiązującymi, poczytuje się za naruszenie 
praw Usługodawcy 

5. Uprawnienia do używania, rozpowszechniania i kopiowania jakichkolwiek danych udostępnionych 
na Platformie podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego w miejscu siedziby 
Sprzedawcy, a zwłaszcza przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.  

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca, zgodnie z informacjami określonymi w 
polityce prywatności udostępnionej za pośrednictwem Serwisu, a stanowiącej załącznik do 
niniejszego Regulaminu.  

2. Administrator Danych Osobowych dokłada starań, ażeby przetwarzanie danych osobowych 
Klientów zachodziło z największym poszanowaniem prywatności Klientów, których dane osobowe 
są przetwarzane, ale również z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych 
osobowych.  

3. Administrator Danych Osobowych dochował należytej staranności i podjął wszelkie przewidziane 
prawem powszechnie obowiązującym środki, zmierzające do zabezpieczenia danych osobowych.  

4. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne, których celem 
jest zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych na jak najwyższym poziomie, i 
uniemożliwienie dostępu do nich osobom nieupoważnionym. 
 

§ 9. REKLAMACJE I KARY 
 

1. Klienci i podmioty trzecie mogą dokonywać zgłoszeń naruszeń, reklamacji oraz odwołań od decyzji 
Usługodawcy na adres e-mail Usługodawcy. Zgłoszenie musi zawierać przynajmniej:  

1) Wskazanie danych osobowych Klienta; 
2) dokładny opis zgłoszenia; 

2. Sprzedawca informuje podmioty składające reklamacje o rozpoznaniu reklamacji drogą 
elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  

3. Rozpatrzenie zgłoszenia/ reklamacji może wymagać uzyskania od podmiotu zgłaszającego 
dodatkowych wyjaśnień i doprecyzowania informacji. Podmiot zgłaszający jest zobowiązany do 
udzielenia wszelkich potrzebnych informacji. Czas udzielania przez niego odpowiedzi, każdorazowo 
odpowiednio przedłuża rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.  

4. Przedłożenie przez podmiot zgłaszający, zgłoszenia reklamacyjnego w formie elektronicznej jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi na przedmiotowe 
zgłoszenie również w formie elektronicznej.  

5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, Klient może, w zależności od skali tego 
naruszenia, zostać: 

1) ostrzeżony; 
2) czasowo zawieszony, tj. uniemożliwienie mu dostępu do Konta Klienta; 
3) usunięty, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, jak również z możliwością 

nałożenia sankcji, w przypadku szczególnie rażącego działania na szkodę Sprzedawcy. 
6. Strony zgodnie postanawiają, że usunięcie Konta Klienta pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub 

faktycznym, w tym z przyczyn wymienionych w ust. 5, nie zobowiązuje Sprzedawcy do zwrotu na 
rzecz Klienta uiszczonej Ceny, o ile to nastąpiło, w zakresie w jakim Sprzedawca poniósł do chwili 
usunięcia Konta Klienta bezpośrednie oraz pośrednie, uzasadnione koszty, związane z 
wykonaniem niniejszego Regulaminu. 

 
§ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

 
1. Klient, w tym również będący Konsumentem lub przedsiębiorca, który zawarł umowę niemającą dla 

niego charakteru zawodowego oraz oświadczającego, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od 
umowy na podstawie art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić 
od Umowy bez wskazania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z 
odstąpieniem od Umowy, za wyjątkiem tych kosztów, które zostały przewidziane przez przepisy 
powszechnie obowiązującego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania zakupionych Produktów fizycznych- wobec zawarcia Umowy Sprzedaży, jak 
również Produktów w formie elektronicznej- wobec zawarcia Umowy Dostarczenia Treści 
Cyfrowych. 



2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, zgodnie z ust. 1 może zostać złożone przy użyciu 
formularzy elektronicznych dostępnych na Platformie lub może zostać wysłane na adres e-mail 
Usługodawcy. 

3. Dokonując odstąpienia od Umowy, Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu najpóźniej w 
terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy 
Sprzedaży.  

4. Celem zachowania terminu z ust. 3 należy przesłać Produkt przed upływem tego terminu. Produkt 
fizyczny powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, aby zapobiec jego zniszczeniu w 
czasie transportu. Obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia Produktu spoczywa na Kliencie 
dokonującym odstąpienia od Umowy. 

5. Zmniejszenie wartości Produktu na skutek korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza 
konieczny do stwierdzenia jego charakteru i cech, objętego odstąpieniem od Umowy Sprzedaży 
przez Klienta będącego Konsumentem, skutkuje odpowiedzialnością po stronie Klienta. 

6. Co do zasady, Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny na rzecz Klienta, przy użyciu takiego samego 
sposobu płatności, jakiego użył Klient. Jednakże Klient może złożyć oświadczenie w przedmiocie 
wyrażenia zgody na inną metodę zwrotu Ceny. Sprzedawca powinien wyrazić zgodę na inny zwrot 
Ceny pod warunkiem, że nowy sposób zwrotu Ceny nie generuje po stronie Sprzedawcy żadnych 
dodatkowych kosztów.   

7. Usługodawca może odroczyć termin zwrotu Ceny na rzecz Klienta, będącego Konsumentem do 
momentu otrzymania od niego Produktu fizycznego lub do chwili uzyskania dowodu nadania 
przesyłki. 

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że informacje udostępniane przez Usługodawcę w zakresie walut 
wirtualnych lub kryptowalut są procesami opartymi na wykorzystaniu innowacyjnych i 
nowoczesnych technologii, których stosowanie wiąże się ze określonymi rodzajami ryzyka, w tym 
utratą całości kapitału. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości, iż stanowisko organów 
państwowych względem stosowania technologii blockchain, walut wirtualnych, a także kryptowalut 
podlega ciągłym zmianom, w celu m.in. wypracowania jednolitej linii interpretacyjnej. 

9. Usługodawca nie udziela Klientowi w ramach niniejszego Regulaminu, jakichkolwiek gwarancji i 
zapewnień odnośnie do świadczeń niemożliwych do spełnienia, czy też zagwarantowania. 

10. Strony zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta niebędącego 
Konsumentem z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w najszerszym, dopuszczalnym przez przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego zakresie. 

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 
 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie niniejszego Regulaminu na 
zasadach ogólnych.  

2. Przewidziane w niniejszym Regulaminie zobowiązania Usługodawcy są traktowane jako 
zobowiązania tzw. starannego działania, przy zachowaniu normalnej staranności przewidzianej dla 
tego typu stosunków.  
 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W razie braku oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub w razie niejasności 
któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu, Regulamin nie traci mocy prawnej w całości. 
Wadliwe z różnych powodów postanowienia, Usługodawca i Klient są zobowiązani zmienić na takie, 
które najlepiej oddają cel i istotę zapisów dotychczasowych. W tym celu Usługodawca i Klient 
powinni współdziałać. 

2. Sprzedawca może wprowadzać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie, bez 
podawania ich przyczyny. Każdorazowo, o zmianach niniejszego Regulaminu, Sprzedawca będzie 
informować Klienta, udostępniając stosowne informacje na Platformie lub wysyłając wiadomość 
elektroniczną, lub zamieszczając odpowiedni komunikat na Koncie Klienta. W razie gdy Klient nie 
wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma on prawo do zamknięcia Konta. 

3. Klient oświadcza, iż dostrzega i akceptuje, iż Sprzedawca w razie niekorzystnych zmian o 
charakterze prawnym oraz podatkowym, może dokonać transferu praw i obowiązków, wynikających 
z realizacji zapisów niniejszego Regulaminu, na podmiot, osobę lub osoby trzecie, w szczególności  
na inną, nowopowstałą spółkę.  

4. Klient niniejszym Regulaminem wyraża zgodę na wszelkie przekształcenia formy prowadzonej 
działalności Usługodawcy oraz zmiany prawne Sprzedawcy. Przeniesienie praw ze strony Klienta 



jest niedozwolone, chyba że Sprzedawca udzieli na przedmiotowe wyraźnej zgody w formie 
pisemnej. 

5. Właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu, 
jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla aktualnej siedziby Usługodawcy, chyba że przepis 
prawa powszechnie obowiązującego stanowi inaczej.  

6. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Taki Klient może skorzystać z rozwiązywania sporów drogą 
elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r. 

 

 


