
 

Regulamin Serwisu SuperDłużnik 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 03.03.2020) 

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem 

internetowym: www.superdluznik.pl 

3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Kancelaria Corpus Iuris Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gen. J. Bema 83, (01-233 Warszawa), wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000220133, posiadająca 

numer NIP: 521-33-12-743, numer REGON: 015851019, z kapitałem zakładowym wynoszącym 

2.000.000,00 zł. 

4. Użytkownicy mogą skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem: 

a. Telefonu:( 0048) 22 3396899 

b. E-maila: superdluznik@gci.pl 

c. Funkcji zamówienia kontaktu na stronie serwisu www.superdluznik.pl 

5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne  z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i Polityką 

prywatności oraz ich zaakceptowaniem przez Użytkownika. 

6. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia 

Regulaminu, z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W 

przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami bezwzględnie wiążącymi, 

pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie wiążące. 

7. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikom między innymi następujące 

funkcjonalności: 

a. Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika, 

b. Aktualizacja danych kontaktowych Użytkownika, 

c. Udostępnianie wybranych danych dotyczących zadłużenia 

d. Złożenie deklaracji wpłaty, 

e. Spłatę całości lub części zadłużenia przy wykorzystaniu płatności elektronicznych, 

f. Zawarcie Ugody dotyczącej zasad spłaty zadłużenia – za pośrednictwem serwisu TwojaUgoda.pl, 

g. Wysyłania wiadomości do KCI, 

i. Składania informacji dotyczących danych majątkowych Użytkownika, 

g. Złożenia reklamacji, 

h. Zamówienie kontaktu telefonicznego z KCI. 

8.  Do korzystania z Serwisu przez Użytkowników polegającego wyłącznie na zapoznaniu treścią Serwisu 

nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją 

niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności. 

9. Usługodawca może wprowadzać zmiany w świadczonych usługach bez konieczności informowania 

o tym Użytkowników. 

10. Usługodawca może dodawać kolejne usługi dla Użytkowników bez konieczności odrębnego 

informowania o tym fakcie Użytkowników. 



11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie, w tym do 

wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie, podmiany plików do 

pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści. Powyższe działania 

Usługodawcy nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika. 

12. Użytkownik uprawniony jest do zakończenia w każdej chwili korzystania z usług udostępnionych w 

Serwisie oraz opuszczenia Serwisu internetowego SuperDłużnik. 

 

§2 

Definicje: 

1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część. 

2. Serwis – serwis internetowy SuperDłużnik dostępny pod adresem www.superdluznik.pl 

3. Usługodawca / KCI – podmiot wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. 

4. Użytkownik – użytkownik będący Klientem, który założył konto na stronie Serwisu. 

5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną posiadająca zadłużenie/a wobec Wierzyciela/li będące w obsłudze 

windykacyjnej prowadzonej przez KCI. 

KCI - Kancelaria Corpus Iuris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

6. Wierzyciel – jeden z następujących podmiotów: 

• Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w 

Warszawie, ul. Próżna 9, 01-107 Warszawa; 

• SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura z siedzibą w 

Warszawie, ul. Próżna 9, 01-107 Warszawa; 

• Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 

Warszawa; 

• Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą 

w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa; 

• LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w 

Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa; 

• LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w 

Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa; 

• LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w 

Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa; 

• LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w 

Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa 

7. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line umożliwiający utworzenie Konta 

wyłącznie przez Klienta. 

8. Funkcjonalności – usługi udostępnione przez Usługodawcę drogą elektroniczną, z których 

Użytkownik może korzystać na stronie internetowej Serwisu na czas niezbędny do wykonania 

oznaczonej czynności lub utrzymywania określonego udogodnienia. Użytkownik zawiera z 

Usługodawcą umowę na świadczenie usługi drogą elektroniczną przystępując do korzystania z danej 

Funkcjonalności. 

9. Hasło – indywidualne hasło utworzone przez Użytkownika, zabezpieczające Konto Klienta przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

http://www.superdluznik.pl/


10. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Użytkownika po 

rejestracji i zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym imię i nazwisko lub 

nazwa, PESEL lub NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące zadłużeń, informacje 

dotyczące stanu majątkowego Użytkownika wobec Wierzyciela obsługiwanych przez Usługodawcę. Za 

pośrednictwem Konta Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi identyfikacyjnymi i korzysta z 

Usług Serwisu. 

11. Login – PESEL lub NIP Użytkownika. 

12. Ugoda – porozumienie dotyczące warunków spłaty zobowiązania zawierane pomiędzy Klientem a 

Wierzycielem przy wykorzystaniu serwisu TwojaUgoda (www.twojaugoda.pl) należącego do KCI, do 

którego następuje przekierowanie w przypadku woli Użytkownika zawarcia umowy Ugody. 

13. Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. 

14. Numer sprawy – sześciocyfrowy numer jakim określona jest wierzytelność Wierzyciela wobec 

Dłużnika w systemie informatycznym KCI. 

15. Webmaster – osoba wyznaczona do zarządzania Serwisem internetowym w imieniu Usługodawcy. 

Wszelkie sugestie można zgłaszać do Administratora Serwisu na adres e-mail: webmaster@gci.pl 

16. Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu do 

przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może 

samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób aby 

akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała. 

 

§ 3 

1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych usług w Serwisie, w szczególności z funkcjonalności, 

wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez 

Usługodawcę oraz Wierzyciela, w przypadku gdy Użytkownik jest Dłużnikiem Wierzyciela. Podanie 

danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych usług oferowanych przez 

Usługodawcę. 

2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności. 

3. Usługodawca zastrzega, że jego Serwis internetowy używa plików cookies, które poprzez 

zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego 

identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych. w myśl Rozporządzenia 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) (dalej „RODO”). 

4. Każdemu nowemu Użytkownikowi po wejściu na stronę główną Serwisu wyświetla się w górnej 

części ekranu komunikat z informacją dotyczącą akceptacji niniejszego Regulaminu, Polityki 

prywatności oraz informacją dotyczącą przetwarzania plików cookies. Szczegóły dotyczące 

przetwarzania plików cookies określone są w Polityce prywatności. 

5. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu SuperDłużnik było możliwe dla 

użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów 

komputerów, typów urządzeń mobilnych oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca 

nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z 

Serwisu SuperDłużnik lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych 

udostępnianych w Serwisie SuperDłużnik. 

http://www.twojaugoda.pl/


6. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu SuperDłużnik 

to: 

a) system operacyjny: Windows 10, 11, Mac OS X 10,5 i nowzy, iOS 15,5 i nowszy, Android 10 i nowszy; 

b) przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 102), Mozilla Firefox (od wersji 101), Edge (od 

wersji 100), Opera( od wersji 88), Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 15.0); 

c) włączona obsługa JavaScript i Cookies; 

d) dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s, jednakże 

możliwość korzystania z poszczególnych usług elektronicznych dostępnych w Serwisie SuperDłużnik 

może być uzależniona od dokonania we własnym zakresie określonych konfiguracji komputera lub 

urządzenia mobilnego Użytkownika. 

 

§ 4 

1. Rejestracja Konta jest możliwa wyłącznie dla Użytkowników będących Klientami. 

2. Konto może zostać zarejestrowane przez Klienta, który: 

a. posiada przynajmniej jedno aktywne zadłużenie obsługiwane przez KCI w imieniu 

Wierzyciela/Wierzycieli zweryfikowane przez system w procesie rejestracji lub 

b. dokonał spłaty zadłużenia w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty rejestracji. 

3. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu i 

wypełnienie Formularza rejestracji. 

4. Rejestracja Użytkownika oraz korzystanie z Serwisu są dobrowolne i bezpłatne. 

5. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik oświadcza, że: 

a. Zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz zaakceptował ich treść, 

b. Wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KCI w celu umożliwienia mu 

skorzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego SuperDłużnik 

6. W procesie rejestracji Użytkownik podaje dane osobowe w celu założenia konta oraz weryfikacji 

Tożsamości. Dane obowiązkowe to Imię i Nazwisko/Nazwa firmy, PESEL/NIP, Numer telefonu, jeden z 

numerów spraw Użytkownika obsługiwanych przez KCI. Daną opcjonalną jest podanie adresu e-mail. 

7. W celu założenia konta na podany numer telefonu wysyłany jest SMS z kodem weryfikującym oraz 

następuje weryfikacja podanych danych z danymi posiadanymi przez Wierzyciela. 

8. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości przez system, Użytkownik zakłada konto ustanawiając hasło. 

Hasło musi się składać z minimum 8 znaków. Loginem jest PESEL/NIP Użytkownika. 

9. Dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji (a także podane podczas ich aktualizacji 

w Serwisie) zostaną przekazane Wierzycielowi/Wierzycielom wymienionemu wskazanym w  §2 ust. 6, 

wobec którego/których Użytkownik posiada zadłużenie. 

10. Rejestracji w Serwisie można dokonać także poprzez link, który zostaje wysłany podczas rozmowy 

telefonicznej z doradcą KCI, po pozytywnej weryfikacji Użytkownika. Wówczas Użytkownik 

otrzymuje link, który przekierowuje go od razu do ustawiania hasła opisanego w pkt. 8. 

11. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć swoje dane logowania przed dostępem osób 

niepowołanych.  

12. Użytkownik ma możliwość odzyskania hasła składając dyspozycję odzyskania hasła, poprzez 

skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła polegającej na podaniu w formularzu odzyskiwania hasła 

numeru telefonu (przypisanego do konta Użytkownika) oraz numeru sprawy, a następnie wpisania 

otrzymanego kodu SMS w odpowiednim polu. Po zalogowaniu jednorazowym hasłem Użytkownik ma 

obowiązek ustanowienia nowego hasła do logowania. 



13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i 

bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z Serwisu (z zastrzeżeniem dyspozycji art. 17 

RODO) oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem 

natychmiastowym. 

15. W celu usunięcia Konta należy lub przesłać wniosek o usunięcie Konta drogą mailową na adres 

superdluznik@gci.pl ze wskazaniem numeru PESEL/NIP. 

16. Usługodawca może usunąć Konto i rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w 

przypadku, gdy: 

a. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób 

sprzeczny z jego przeznaczeniem; 

b. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego 

logowania; 

c. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od daty zablokowania Konta lub innych 

funkcjonalności bądź usług Serwisu przez Usługodawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań 

wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady. 

d. upłynie 12 miesięcy od dnia spłaty zadłużenia przez Klienta, w zakresie spraw ze spłaconym 

zadłużeniem. 

17. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas korzystania z niego 

mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane treści lub informacje naruszają 

Regulamin. 

 

 

§ 5 

W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik ma możliwość: 

a. Założenia konta oraz logowania się, 

b. Aktualizacji danych kontaktowych Użytkownika, 

c. Wglądu w posiadane zadłużenia u Wierzycieli obsługiwane przez KCI i wybrane informacje dotyczące 

tych zadłużeń, w tym informacje o aktualnym stanie zadłużenia, dokonanych wpłatach oraz zawartych 

Ugodach, 

d. Złożenia deklaracji wpłaty, 

e. Spłaty całości lub części zadłużenia przy wykorzystaniu płatności elektronicznych, 

f. Zawarcia Ugody dotyczącej zasad spłaty zadłużenia – przy wykorzystaniu serwisu TwojaUgoda.pl, 

g. Wysyłania wiadomości do KCI, 

i. Składania informacji dotyczących danych majątkowych Użytkownika, 

g. Złożenia reklamacji, 

h. Zamówienie kontaktu telefonicznego z KCI. 

 

§ 6 

1. Użytkownik może w Serwisie skierować do KCI wiadomość o dowolnej treści oraz dołączyć do niej 

pliki stanowiące załączniki. 

2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może również wysłać reklamację, określając charakter 

reklamacji, opisując sytuację oraz wskazując formę (pisemna, e-mailowa) w jakiej chce uzyskać 

odpowiedź na reklamację. 



3. W ramach Serwisu Użytkownik może udzielić informacji na temat swojego stanu majątkowego 

wypełniając informacje na temat swojego wynagrodzenia, statusu bezrobotnego, zajęć komorniczych, 

alimentów, dodatkowych świadczeń, rachunku bankowego czy przebywania poza granicami. 

 

§ 7 

1. Użytkownik ma wgląd do posiadanych przez Wierzycieli oraz wprowadzonych przez siebie do 

Serwisu w procesie rejestracji danych (Imię i Nazwisko/Nazwa firmy, PESEL/NIP, adres, numer 

telefonu, adres e-mail). 

2. Użytkownik ma możliwość samodzielnej edycji danych w postaci adresu, numeru telefonu oraz 

adresu e-mail. 

3. Po edytowaniu danych przez Użytkownika dane poddawane są weryfikacji. 

 

§ 8 

1. W celu zawarcia przez Użytkownika Ugody z Wierzycielem należy kliknąć przycisk „Zawrzyj ugodę” 

dotyczący wierzytelności, której ma dotyczyć ugoda w zakładce „Moje sprawy”. 

2. Kliknięcie przycisku „Zawrzyj ugodę” przenosi Użytkownika do serwisu internetowego TwojaUgoda, 

za pośrednictwem którego możliwe jest: 

a) otrzymanie od Administratora Systemu (KCI), działającego w imieniu Wierzyciela, wstępnej, 

niewiążącej Wierzyciela propozycji warunków finansowych zawarcia umowy ugody dotyczącej spłaty 

zobowiązania; propozycja ta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter 

wyłącznie informacyjny. 

b) zaproponowanie przez Dłużnika Wierzycielowi warunków finansowych zawarcia umowy ugody 

dotyczącej spłaty zobowiązania poprzez określenie liczby rat spłaty zobowiązania, rodzaju rat, kwoty 

oraz daty pierwszej wpłaty; propozycja ta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma 

charakter wyłącznie informacyjny. 

 

§ 9 

1. W celu dokonania płatności tytułem spłaty całości lub części zadłużenia Serwis umożliwia 

Użytkownikom skorzystanie z platformy płatniczej Paybynet prowadzonej przez Krajową Izbę 

Rozliczeniową S.A.  

2. Operatorem platformy płatniczej jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS: 0000113064, NIP: 526-030-05-17, REGON: 012105474. 

Dostępne formy płatności to: 

a. przelew bankowy, 

b. płatność kartą płatniczą. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące systemu płatności Paybynet znajdują się na stronie 

https://www.paybynet.pl/o-nas/operator-uslugi/ 

 

§ 10 

1. Użytkownik ma możliwość kontaktu z pracownikiem Usługodawcy za pośrednictwem usługi  „Zamów 

kontakt”. 

https://www.paybynet.pl/o-nas/operator-uslugi/


2. W przypadku usługi zamawiania kontaktu Użytkownik ma możliwość zamówienia rozmowy poprzez 

wskazanie numeru telefonu, na który ma nastąpić kontakt, daty oraz godziny, o której ma nastąpić 

kontakt oraz wskazując numer sprawy, której ma dotyczyć kontakt. 

 

§ 11 

1. Użytkownik Serwisu może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w 

Serwisie do Webmastera wyznaczonego przez Administratora Serwisu na adres e-mail: 

webmaster@gci.pl 

2. W przypadku złożenia reklamacji przez Użytkownika powinna ona zawierać następujące dane: 

a) imię i nazwisko Użytkownika, 

b) dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail, 

c) szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia 

otrzymania reklamacji na ww. adres e-mail. 

4. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może 

według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej 

uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia 

w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. 

5. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli: 

a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach lub innych materiałach 

dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do 

stosownego dokumentu, 

b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie 

reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie 

do stosownej korespondencji, 

c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub 

pełnomocnictwa, 

6. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje 

Użytkownika bez zbędnej zwłoki. 

8. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez 

reklamującego adres poczty elektronicznej / na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana 

reklamacja. 

 

§ 12 

1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest 

wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny 

z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które 

są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi 

obyczajami. 

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego 

pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją 

Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności jak i za te spowodowane 

czynnikami wewnętrznymi. 



3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika 

spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, niedziałaniem lub też błędnym działaniem 

Serwisu. Administrator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika 

korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, niedziałaniem lub też błędnym 

działaniem Serwisu. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem 

lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika. 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii 

spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy 

telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii 

Usługodawcy. 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu 

ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami 

Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością 

Serwisu. 

 

§ 13 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub 

graficznych, nazw, obrazów, grafiki, designu, projektów, efektów dźwiękowych, informacji, 

funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, 

którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na 

podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez 

Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej. 

2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub 

jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do 

Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania 

plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w 

celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku. 

 

§ 14 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie Serwisu. 

2. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może 

zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej 

chwili ze stron Serwisu. 

3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu, nie powoduje nieważności pozostałych 

postanowień Regulaminu. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie 

Użytkownika stanowią inaczej. 

5. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Usługodawcę bez konieczności 

dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin 

obowiązuje od momentu jego publikacji na stronie Serwisu, chyba że został w nim określony inny 

termin wejścia w życie nowego Regulaminu. 



6. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji. 

7. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego 

rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. 

8. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą  mające związek ze świadczeniem 

usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu. W przypadku 

Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory 

wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

powszechny. 

9. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności. 

 

 


