
REGULAMIN PORTALU OGLOSZENIOWEGO
MOTOROLO.PL SPRZEDAWCA
Motorolo jest portalem ogłoszeniowy, który w oparciu o platformę masstrade.pl umożliwia podmiotom
zajmującym się kupnem i sprzedażą części samochodowych zamieszczania przez nich ogłoszeń
w serwisie motorolo.pl

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z serwisu
Internetowego Motorolo. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu
z Motorolo, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji i Serwisu Internetowego, w tym
kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem, Zespół Motorolo

O NAS

1. Właścicielem Motorolo jest spółka AXL DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul.
Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000513465; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest
dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 20.000,00 zł; NIP:
8971799441; REGON: 022425656 oraz adres poczty elektronicznej: info@masstrade.pl (dalej jako:
„Usługodawca”).

2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie
Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również
Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą
Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych oraz
pozostałych jego funkcjonalności, w tym dokonać zakupu Abonamentu.

3. Niniejszy Regulamin, skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców z wyłączeniem konsumentów.



DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

● MASSTRADE – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym; aplikacja/program
dostępny poprzez Serwis Internetowy umożliwiająca Usługobiorcy za pomocą swoich
funkcjonalności zarządzanie jego sprzedażą prowadzoną w różnych kanałach
sprzedażowych, w tym za pomocą zewnętrznych platform handlowych. Szczegółowy opis
funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Aplikacji wskazany
jest w Dokumentacji.

● MOTOROLO, PORTAL - internetowy serwis ogłoszeniowy, dostępny w domenie
internetowej motorolo.pl

● CENNIK – oplata za wystawienie ofert dostępna w cenniku

● DOKUMENTACJA – opis funkcjonalny funkcjonalności, możliwości, zasad działania, usług i
innych elementów Serwisu Internetowego oraz Aplikacji dostępny na stronie Serwisu
Internetowego.

● KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz.
93 ze zm.).

● PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE PAYU - usługi płatności
elektronicznych lub płatności kartami płatniczymi dostępne w Serwisie Internetowym za
pośrednictwem PayU zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami tych usług
ustalonymi przez PayU.

● PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

● REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Aplikacji i Serwisu Internetowego.

● SPRZEDAWCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla
której korzystanie z Serwisu Internetowego i/lub Aplikacji, w tym zakup Abonamentu,
związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub
zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3)
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych, w tym
z Aplikacji dostępnej w Serwisie Internetowym.

● USŁUGODAWCA – spółka AXL DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul.
Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513465; sad rejestrowy, w którym
przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Dla Wrocławia Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w
wysokości: 20.000,00 zł; NIP: 8971799441; REGON: 022425656 oraz adres poczty
elektronicznej: info@masstrade.pl.



● PRZELEWY24- PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz
Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o
kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do
rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

● STRIPE - Stripe Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibąw
510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 Stany Zjednoczone Ameryki

● Migracja - Automatyczne ,lub półautomatyczne rozwiązanie umożliwiające
przenoszenie ofert między dostępnymi kanałami sprzedaży w oparciu o istniejące na
nich kont sprzedawcy.

● Kanał sprzedaży - rozumiany jako miejsce umożliwiające opublikowanie oferty np:
Allegro, Ebay, Otomoto ect.

● Oferta — sporządzone przez sprzedawcę ogłoszenie dotyczące sprzedaży
Przedmiotu Ogłoszenia zamieszczone w serwisie motorolo, na warunkach
przewidzianych w Regulaminie.

● Strona sprzedawcy — indywidualna strona internetowa utworzona w domenie
motorolo.pl wyświetlająca oferty sprzedawcy

● Przedmiot Ogłoszenia —używana, regenerowana, odnowiona część
samochodowa, lub motocyklowa

● Potencjalny Kupujący - użytkownik Serwisu motorolo, przeglądający oferty

● Linki - elektroniczne przekierowania do oferty na innym kanale sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY MOTOROLO

1. Motorolo umożliwia Sprzedawcy za pośrednictwem platformy masstrade publikację ofert na
portalu motorolo.pl oraz migrację.

2. Sprzedawca obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem, z Dokumentacją, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych
osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych
Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o
charakterze bezprawnym.

3. Sprzedawca akceptuje fakt że:
a. Ogłoszenie jest zgodne z Przedmiotem ogłoszenia
b. Ogłoszenie pochodzi od Sprzedawcy ,który samodzielnie ustala jego treść zgodny z

Przedmiotem Ogłoszenia



c. Ogłoszenie powinno wskazywać prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia
d. Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę Jednostkową Brutto
e. Zdjęcia w treści ogłoszenia muszą być zgodne z Przedmiotem Ogłoszenia
f. Sprzedawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i

jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym
oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza
Regulaminu, praw i interesów Usługodawcy oraz praw osób trzecich, w tym praw
autorskich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie
Sprzedawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z
przepisami prawa publikowanych przez nich treści

g. Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być
przedmiotem innego Ogłoszenia

h. Sprzedawca upoważnia usługodawcę, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie
motorolo i w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w
Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych. Ponadto,
sprzedawca, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot
prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i
terytorialnie rozpowszechnianie w serwisach internetowych należących do
usługodawcy a także w serwisach partnerskich, z którymi usługodawca współpracuje,
w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez
dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach; wprowadzania do pamięci
komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; publicznego wyświetlania
i odtwarzania wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w
całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań

i. Usługodawca ma prawo usunąć ogłoszenie niezgodne z zapisem regulaminu
j. Ogłoszenie ma charakter ciągły tzn wyłączone zostanie dopiero poprzez zamkniecie

go przez sprzedawcę
k. Usługodawca ma prawo do automatycznej zmiany ceny ogłoszenia o maksymalnie

5%
l. Korzystanie z Migracji jest bezpłatne
m. W przypadku korzystania z migracji usługodawca ma prawo do automatycznej

publikacji ogłoszeń sprzedawcy  na portalu Motorolo
n. Publikacji linków sprzedawcy na stronie jego oferty

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Rozpoczęcie korzystania z Portalu możliwe jest po utworzeniu Konta Sprzedawcy na
platformie mass rade , to jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez
sprzedawcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3)
potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na
podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez
Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło, następnie
aktywacji kanału sprzedaży motorolo.pl

2. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach
Portalu oraz w ramach poszczególnych jej planów wskazany jest w Cenniku oraz w



Dokumentacji.

3. Sprzedawca obowiązany jest korzystać z Portalu zgodnie z prawem, niniejszym
Regulaminem oraz Dokumentacją.

4. Usługobiorca ma możliwość, w każdej i bez podania przyczyny, rezygnacji z Aplikacji poprzez
wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem
formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: info@masstrade.pl lub też
pisemnie na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław. Usługobiorca może także
samodzielnie zrezygnować z dalszego korzystania z Aplikacji poprzez usunięcie Konta
Usługobiorcy korzystając z opcji dostępnych w jego ramach. W przypadku rezygnacji z
Aplikacji w trakcie wykupionego Abonamentu Usługodawca nie zwraca Usługobiorcy środków
proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu. Rezygnacja z Aplikacji oznacza także
usunięcie wszystkich danych i treści wprowadzonych przez Usługobiorcę, w tym danych i
informacji o jego klientach.

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Usługodawca umożliwiając publikacje Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do: ich
modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę
kategorii Ogłoszenia, czasowego zawieszenia emisji Ogłoszenia lub całkowitego
usunięcia Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z
Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Dealera.

2. usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte
wykonanie przez sprzedawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak
również za następstwa działań podjętych przez sprzedawcę oraz osoby trzecie, a
stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych
Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w
Ogłoszeniach przez sprzedawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących
do realizacji transakcji.

3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. istotne zaniżenie wartości
przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie
oferty w niewłaściwej kategorii, wystawienie oferty dotyczącego więcej niż jednego
Przedmiotu Ogłoszenia, zamieszczanie w ofercie danych kontaktowych innych niż
zawartych na koncie sprzedawcy, lub podanie informacji wprowadzających w błąd jak
również oferty , które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące
znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa
autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące usługodawcy lub innym
podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, Naruszenie Regulaminu
stanowi także umieszczenie ofert dotyczących Przedmiotów Ogłoszeń, spalonych,
ofert mających charakter licytacji dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi
inne niż te będące przedmiotem oferty. Powyższe działania skutkować będą
podjęciem przez usługodawcę stosownych działań, nie wykluczając usunięcia
Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach platformy





PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Usługodawca udostępnia w Serwisie następujące sposoby płatności:
a. Stripe:

i. Przelew jednorazowy realizowany przez Przelewy24
ii. Automatyczna subskrypcyjna płatność karta debetowa

2. Ceny za korzystanie z platformy dostępne są w cenniku.
3. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę w formie elektronicznej i prześle na

podany przez niego w ramach Konta adres poczty elektronicznej. Klient akceptuje
stosowanie faktur elektronicznych. Wystawienie faktury wymaga uprzedniego
podania przez Usługobiorcę w ramach Konta jego danych rozliczeniowych.

KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest formularz
kontaktowy, poczta elektroniczna (e-mail: info@masstrade.pl) oraz poczta tradycyjna (ul.
Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław), za pośrednictwem których Usługobiorca
wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z MassTrade. Usługobiorcy mogą
kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

1. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji i Serwisu Internetowego Usługobiorca
może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@masstrade.pl lub
pisemnie na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław lub za pomocą
formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i
nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.



DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE

1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z
Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny
i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do
Usługodawcy.

2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające
do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji
podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca
uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu
posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych
do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu
poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Aplikacji na czas
trwania weryfikacji.

3. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania
zwrotu uiszczonej płatności za niewykorzystany okres Abonamentu.

4. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis i Aplikacja są wolne od błędów lub że
Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Aplikację bez problemów i
zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i
atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis i
Aplikacja będą wolne od podatności na włamania lub ataki.

5. Usługodawca udostępnia Serwis i Aplikację w formie, w jakiej zostały one
dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie
zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym
wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub
naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio
przez funkcjonowanie Aplikacji, włączając w to szkody spowodowane przez
niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne,
incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą
zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel
Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody,
lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszym
Regulaminie nie ogranicza jednak odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu
śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem Usługodawcy.

6. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości
wprowadzanych przez Usługobiorcę treści w ramach Aplikacji oraz sposobu
korzystania przez niego z Aplikacji i jej funkcjonalności. Usługobiorca



korzysta z Aplikacji, w tym wprowadza do niej treści oraz korzysta z jej
funkcjonalności na własną odpowiedzialność.

7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i
niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii
technicznych oraz przerw technicznych.

8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i
niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich
innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

9. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed
Usługobiorcą za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego
korzystania lub niemożności korzystania z Aplikacji niezależnie od tego w jaki
sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to
odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca
wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości
wystąpienia takich szkód.

10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na
jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez
takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Serwisu za okres ostatniego
roku, w tym Aplikacji. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy
odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych
korzyści.

PRZERWY TECHNICZNE

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane
funkcjonowanie Platformy. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania
platformy, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą
Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak
wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających
w jakikolwiek sposób funkcjonowanie platformy. Usługodawca podejmie w takim
wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie
ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić
także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania
mające na celu rozwój platformy oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami
technicznymi.

3. Usługodawca nie ponosi wobec sprzedawcy odpowiedzialności za szkody i
niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych
oraz przerw technicznych



POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługobiorca powierza Usługodawcy w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)
zwanej dalej "Ustawą" przetwarzanie danych osobowych, w odniesieniu do których
Usługobiorca jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy i które przetwarza z
wykorzystaniem Aplikacji.

2. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych
osobowych przez Usługobiorcę za pomocą Aplikacji zgodnie z Ustawą oraz
niniejszym Regulaminem oraz jedynie w celu i zakresie umożliwienia Usługobiorcy
korzystania z Aplikacji.

3. Usługodawca jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Obowiązek Usługodawcy wskazany w zdaniu
poprzednim nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku samodzielnego spełnienia
obowiązków wymaganych przepisami prawa i standardami postępowania
dotyczących ochrony danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin nie podlega ustaleniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o
Międzynarodowych Umowach Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jest
niniejszym jednoznacznie wyłączone.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w
części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś
zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych
postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są
najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

3. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany cen oraz
opłat dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych
sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest
został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.



4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.


