Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony
www.springnet.pl jest Opinion Media Roman Hadasik przy ul. Zwycięstwa 3, 44-100 Gliwice,
adres e-mail: biuro@springnet.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
1.) zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
• rejestracji na stronie Serwisu www.springnet.pl oraz udziału i rozwoju w projekcie Spring_Net
w jednej z wybranych stref przedstawiających nasz punkt widzenia na kwestie związane z
troską o zdrowie i urodę, możliwości zarabiania oraz wykorzystywania potencjału swojej
osobowości.
Zakres kategorii danych osobowych podanych podczas rejestracji: imię i nazwisko, data
urodzenia, imię i nazwisko osoby polecającej, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer
telefonu. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo
zobowiązani do ich podania. Natomiast niepodanie danych może spowodować brak
możliwości korzystania z usług Serwisu oraz wzięcia udziału w projekcie;
• Wypełnienia ankiety (Make Money, Look Good, Have Fun) pomaga określić formę udziału w
projekcie; Zakres kategorii danych osobowych podanych podczas wypełnienia ankiety: imię i
nazwisko, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, Skype. Informujemy, że podanie
danych osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich podania. Natomiast
niepodanie danych może spowodować brak możliwości korzystania z usług Serwisu oraz
wzięcia udziału w projekcie;
• Wypełnienia Karty Informacyjnej - umożliwia przygotowanie właściwej oferty;
Zakres kategorii danych osobowych podanych podczas wypełnienia Karty Informacyjnej: imię
i nazwisko, miejscowość, adres e-mail lub numer telefonu. Informujemy, że podanie danych
osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich podania. Natomiast
niepodanie danych może spowodować brak możliwości korzystania z usług Serwisu oraz
wzięcia udziału w projekcie;
• Publikacji wizerunku Użytkownika projektu.
2.) zawarcia i realizacji umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b RODO (akceptacja Polityki Prywatności
i zgłoszenie udziału w projekcie Spring_Net stanowi zawarcie umowy).
3. Państwa Danę mogą zostać udostępnione:
• podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
• podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia np.: podmioty
świadczące usługi informatyczne, pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi
doradcze, audytowe.

•

Firmie Oriflame Poland na zasadach określonych w Polityce Prywatności znajdującej się
pod linkiem: https://pl.oriflame.com/about/privacy-policy
.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
w jakim zostały zebrane, po zakończeniu udziału w projekcie dane Użytkownika zostaną
niezwłocznie usunięte, a także ich kopie z elektronicznych nośników danych, na których zostały
utrwalone (chyba, że przepisy prawa nakazują dalsze przetwarzanie tych danych).
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art.15
RODO);
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne (art.16 RODO);
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art.17
RODO)
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO)
• prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO)
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO)
6.

7.
8.
9.
10.

Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia na
adres e-mail biuro@springnet.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji oraz udziału w projekcie Spring_Net.
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankietach (Make Money,
Look Good czy Have Fun) czy Karcie Informacyjnej w celu przygotowania oferty udziału w projekcie
przez firmę Opinion Media Roman Hadasik z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 3, 44-100 Gliwice. Adres
e-mail i nr numer telefonu podawane są w celach kontaktowych i umożliwią otrzymywanie informacji
handlowych dotyczących produktów i usług oraz bezpłatnych szkoleń i materiałów szkoleniowych.
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia na
adres e-mail biuro@springnet.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Polityka Cookies
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Przede wszystkim
zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas
przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator Serwisu www.springnet.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator Serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
•

•

•
•

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede
wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić
stronę;
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników,
analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu
do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
możliwości logowania do Serwisu;
utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu.

5

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są
tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu (poprzez wejście na
inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas
wynikający z ich ustawień.

6

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować
obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim
urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki
internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na
akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą
ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8

Pliki (cookies), z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika)
mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub
na stronie jej producenta.

10 Bardziej szczegółowe
stronie ciasteczka.org.pl
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.SPRINGNET.PL
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu www.springnet.pl.
2. Serwis internetowy służy do elektronicznej rejestracji w projekcie Spring_Net przez Użytkownika.
oraz do elektronicznego wypełnienia ankiet make money, look good, have fun oraz Karty
Informacyjnej przez Użytkownika
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
4. Rejestracja i wypełnienie ankiet czy Katy Informacyjnej przez Użytkownika jest jednoznaczna z
akceptacją warunków regulaminu.

§2
Podstawowe definicje
Administrator – Opinion Media Roman Hadasik przy ul. Zwycięstwa 3, 44-100 Gliwice;
Użytkownik – osoba, która dobrowolnie wyraziła chęć uczestniczenia w projekcie;
Serwis – oznacza serwis internetowy www.springnet.pl;
Projekt - projekt Spring_Net;
Formularz wstępnej rejestracji
zarejestrowanie się w projekcie;

–

kwestionariusz

dostępny

w

Serwisie,

umożliwiający

LOGIN – podstawowa i unikatowa dla każdego użytkownika informacja służąca do zalogowania;
HASŁO – razem z loginem używane do weryfikacji użytkownika podczas logowania do portalu;
Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem
Serwisu, zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na czas nieokreślony, w języku
polskim, na warunkach określonych w Regulaminie;
Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 730 z późn.zm), - określający zasady
korzystania z Serwisu;
Ankiety (Make Money, Look Good, Have Fun) - ankiety dostępne w Serwisie, pomagają określić
formę udziału w projekcie;
Karta Informacyjna - umożliwia przygotowanie właściwej oferty;

§3
Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi
obyczajami.

2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr
osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.

3. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych
ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych.

4. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom i osobom trzecim,
jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.

5. Każdy Użytkownik może mieć wyłącznie jedno Konto.
6. Każdy Użytkownik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do
powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub
wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za
wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

7. Hasło pozwalające Użytkownikowi logować się na stronie Serwisu jest prywatne i poufne.
8. Zabrania się udostępniania haseł osobom trzecim.
9. Użytkownicy, którzy zapomnieli/utracili hasło, służące do logowania, ustalane podczas rejestracji
mają możliwość odzyskania hasła poprzez:
• Zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 601 150 801;
• Wysłanie zgłoszenia na adres e-mail biuro@springnet.pl;
Na adres e-miał podany podczas rejestracji w Serwisie zostanie wysłane nowe hasło, które należy
zmienić podczas logowania.

10. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych
danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

11. Za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@springnet.pl można zgłaszać wszelkie treści
i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

12. Do

korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie komputerowe lub
z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, adres poczty e-mail.

mobilne,

§4
Cel funkcjonowania serwisu internetowego
1. Serwis prowadzony jest w celu rejestracji i udziału w projekcie Spring_Net, który jest autorskim
projektem firmy Opinion Media, która specjalizuje się we wspieraniu osób zainteresowanych
dbałością o zdrowie i urodę oraz profesjonalną działalnością w kreowaniu liderów w marketingu

społecznościowym. Zajmuje się organizacją sieci sprzedaży na rzecz firmy Oriflame Poland,
prowadzi szkolenia z zakresu zmiany stylu życia, wizażu, stylizacji, autoprezentacji, zarządzania
sobą w czasie. Projekt działa w oparciu o trzy strefy: Make Money, Look Good, Have Fun.
2. Każdy Użytkownik/ osoba chcąca wziąć udział w projekcie wypełnia dobrowolnie ankiety
zamieszczone na portalu w celu określenia formy udziału w projekcie.
§5
Rejestracja konta

1. Aby utworzyć konto wystarczy nacisnąć „ZAREJESTRUJ SIĘ W PROJEKCIE”
(w dolnym menu strony głównej portalu)
2. Następnie należy wypełnić „formularz wstępnej rejestracji” zawierający następujące pola:
imię i nazwisko, data urodzenia – podstawowe dane opisujące uczestnika;
osoba polecająca – osoba, która poleciła nam portal;
adres do korespondencji – podanie adresu do korespondencji jest niezbędne aby korzystać z
funkcji oferowanych przez projekt i ma na celu przesyłanie materiałów potrzebnych do pracy w
projekcie.
adres e-mail – podanie adresu e-mail jest niezbędne, aby korzystać z serwisu;
numer telefonu – podanie numeru telefonu
i ma na celu ułatwienie kontaktu z Uczestnikiem;

komórkowego

jest

dobrowolne

3. Po uzupełnieniu pól formularza należy zaznaczyć wszystkie wymagane zgody dotyczące
akceptacji Regulaminu oraz przetwarzania danych osobowych poprzez zaznaczenie
odpowiednich „ptaszków”. Krok ten jest konieczny, aby możliwe było wykonanie rejestracji. po
uzupełnianiu wszystkich danych niezbędnych do rejestracji
4. Po naciśnięciu przycisku „Wyślij” system tworzy konto Użytkownika, które musi jeszcze zostać
aktywowane. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres email zostaje wysłana wiadomość z
linkiem aktywującym konto Użytkownika.
5. Rejestracja Profilu w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Każdy z zarejestrowanych
Użytkowników ma prawo do wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Serwis, prawo do
poprawiania tych danych oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania
6. Zarejestrowani Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania zapisanych w
Serwisie danych w przypadku każdej ich zmiany. Wszelkie konsekwencje podania
nieprawdziwych danych ponosi Użytkownik.
7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik może korzystać z funkcji oferowanych przez serwis.

§6

Logowanie
1. Aby zalogować się wystarczy nacisnąć „ZALOGUJ SIĘ” (w górnym menu strony głównej Serwisu).
2. Następnie „wybierz swój kolor” – formę udziału w projekcie, do której zostałeś zarejestrowany:
Partner, Przedstawiciel, Licencjobiorca, Uczestnik,
3. W celu zalogowania należy wpisać LOGIN i HASŁO.
§7
Warunki świadczenia usług

1. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne - nie pociąga za
sobą żadnych zobowiązań finansowych.

2.

Świadcząc usługi Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy byli
w pełni zadowoleni.

3. Po uzupełnianiu wszystkich danych niezbędnych do rejestracji należy zaznaczyć wszystkie
wymagane zgody dotyczące akceptacji Regulaminu oraz przetwarzania danych osobowych.

4. Umowa Użytkownika z Administratorem w zakresie prowadzenia Konta w Serwisie
i świadczenia usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony.

5. Za chwilę zawarcia Umowy o świadczenie usług uznaje się dzień, w którym Użytkownik aktywuje
konto w Serwisie.

6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem, poprzez
wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres: biuro@springnet.pl

7. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie
obowiązującego prawa może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń.
Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email
Użytkownika podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a
Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, lub normy powszechnie
obowiązującego prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest
równoznaczne
z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§8
Reklamacje

1. W sytuacji gdy Użytkownik, stwierdzi, że Administrator nie realizuje umowy zgodnie
z zobowiązaniami, ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja powinna zwierać dokładny opis
uchybień Administratora, aby miał możliwość ustosunkowania się do nich.

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:
biuro@springnet.pl

3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych
zastrzeżeń .

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed
rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dot. reklamacji
składanej przez Uczestnika nie będącego Użytkownikiem serwisu Spring_Net). Odpowiedź na
reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail.

6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za
uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Uczestnika nie będącego Użytkownikiem
serwisu Spring_Net )

§9
Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm), ma prawo odstąpienia od umowy zawartej
na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną.
2. Aby odstąpić od Umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową.

§ 10
Zgoda na publikację wizerunku
Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych przez firmę Opinion Media Roman Hadasik
będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może
zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe w celach
reklamowych, marketingowych. Wizerunek będzie publikowany przez okres obowiązywania zgody,
a Administrator zobowiązuje się w przypadku wycofania zgody do niezwłocznego usunięcia
wszelkich zdjęć i filmów przedstawiających daną osobę
z wyłączeniem sytuacji, w której osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza (art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych).
Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej www.springnet.pl oraz
www.opiniomedia.pl oraz funpage na portalu społecznościowym www.facebook.pl
Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie
dokumentacji fotograficznej/filmu z wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie Administratora.
§ 11
Prawa autorskie

1. Prawa autorskie do zamieszczonych w serwisie treści, plików oraz materiałów należą do firmy
Opinion Media Roman Hadasik.

2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na
stronie Serwisu internetowego www.springnet.pl należą do Administratora lub zostały użyte za
zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku
tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej
zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz
wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej
osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem
i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby
dopuszczającej się takiego działania.
§ 12
Postanowienia końcowe

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość informacji wprowadzanych przez
Użytkowników do Serwisu poprzez dostępne dla nich formularze.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności i usług
dostępnych w Serwisie, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych,
prac konserwacyjnych Serwisu, w tym do czasowego wyłączania części lub wszystkich stron
Serwisu.

3. Administrator

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie na
stronie Serwisu.

4. Po ukazaniu się informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie
zapoznać się ze zmianami. Rejestracja nowego konta lub zalogowanie się na istniejące konto
przez Użytkownika oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez
Użytkownika. Użytkownik w przypadku nie zaakceptowania nowej treści regulaminu powinien
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu
nowej treści Regulaminu skutkuje usunięciem konta Zarejestrowanego Użytkownika.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z funkcjonowania Serwisu jest sąd
właściwy dla siedziby pozwanego.

