REGULAMIN SERWISU www.piatkadlanatury.pl

1.

I. DEFINICJE
Serwis – strona internetowa działająca pod adresem: www.piatkadlanatury.pl prowadzona przez
Administratora;

2.

Regulamin Serwisu – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu;

3.

Administrator – Garden Of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z
siedzibą w Warszawie, adres siedziby: 02-927 Warszawa, Zawojska 36, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000291030, REGON: 141170030, NIP: 9512233775.
Administrator prowadzi serwis i świadczy objęte nim usługi drogą elektroniczną w imieniu
własnym i na jego własną odpowiedzialność;

4.

Szkoła – publiczna albo niepubliczna placówka szkolna na poziomie podstawowym, niebędąca
placówką szkolno-przedszkolną, znajdująca się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zajmująca się
kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, stanowiące część systemu oświaty w rozumieniu
ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910– t.j.), która korzysta z
Serwisu za pośrednictwem Użytkownika Zarejestrowanego;

5.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu;

6.

Użytkownik Zarejestrowany– osoba fizyczna będąca Opiekunem Klasy lub Dyrektorem, która
zarejestrowała i aktywowała Konto w Serwisie oraz korzysta z Serwisu poprzez Konto;

7.

Opiekun Klasy – nauczyciel/pedagog pracujący w Szkole, opiekujący się uczniami z klas I-III;

8.

Dyrektor – dyrektor Szkoły;

9.

Konto – profil Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie;

10. Materiały Edukacyjne – gotowe, bezpłatne materiały edukacyjno-wychowawcze, udostępnione
Użytkownikowi będącemu Opiekunem Klasy w ramach jego Konta, służące wsparciu Opiekuna
Klasy w prowadzeniu zajęć lub zachęcające do udziału w Programach w ramach Serwisu.
11. Program – program edukacyjny „Piątka dla natury”, którego celem jest propagowanie postaw
proekologicznych i budowania wrażliwości ekologicznej, składający się z projektów edukacyjnych
i rozwojowych oraz aktywacji, realizowany przez Administratora w imieniu własnym i na jego
własną odpowiedzialność, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie danego takiego
działania w ramach Programu, skierowany do Szkół (w zależności od charakteru i edycji takiego
działania w ramach Programu, może być ono skierowane do wszystkich lub wybranych Szkół); na
zlecenie Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczach, adres
siedziby: 32-310 Klucze, Klucze-Osada 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119906, NIP: 5213207147,
BDO: 000003297. Przy czym, ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o Programie lub
Programach należy przez to rozumieć również poszczególne takie projekty edukacyjne i
rozwojowe oraz aktywacje realizowane przez Administratora w ramach Programu jako całości.

II. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU
1.

Celem działania Serwisu jest popularyzacja postaw proekologicznych i ochrony środowiska wśród
uczniów Szkół.

2.

Administrator realizuje cel działania Serwisu poprzez:
a. umożliwienie Szkołom oraz Opiekunom Klas korzystania z udostępnionych Materiałów
Edukacyjnych oraz udziału w Programach na zasadach określonych w odrębnych
regulaminach, za pośrednictwem Kont;
b. informowanie drogą elektroniczną o Programach organizowanych przez Administratora za
pośrednictwem Serwisu.

3.

Serwis będzie prowadzony bezterminowo, z zastrzeżeniem, że Administrator planuje, że Serwis
działać będzie co najmniej 5 lat. Użytkownicy zostaną powiadomieni o ewentualnym zakończeniu
funkcjonowania Serwisu nie później niż na 14 dni przed zakończeniem działalności Serwisu.

4.

We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz działaniem poszczególnych
Programów, można kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym:
Garden Of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna, 02-927 Warszawa,
Zawojska 36 lub e-mailowo na adres kontakt@piatkadlanatury.pl.

III. Konto Użytkownika w Serwisie
1.

Pobieranie Materiałów Edukacyjnych oraz udział w Programach możliwe są za pośrednictwem
Konta, a więc przez Użytkownika Zarejestrowanego.

2.

Założenie i utrzymywanie Konta jest bezpłatne.

3.

Konto założyć może jedynie Opiekun Klasy lub Dyrektor.

4.

W celu rejestracji Konta, Opiekun Klasy/Dyrektor powinien:
a. wybrać rodzaj zakładanego konta (Konto Opiekuna Klasy lub Konto Dyrektora),
b. wybrać z listy rozwijalnej Szkołę, którą Opiekun Klasy/Dyrektor reprezentuje,
c. podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku Opiekuna
Klasy również nadany przez Szkołę liczbowo-literowy identyfikator tej klasy,
d. ustalić hasło służące do logowania w Serwisie. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale
konieczne do dokonania rejestracji w Serwisie i korzystania z Konta,
e. potwierdzić, że przekazywane przez niego dane są kompletne i zgodne z prawdą,
f.

zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką ochrony danych osobowych Serwisu i
Polityką prywatności, a także zaakceptować ich postanowienia.

Podczas rejestracji w Serwisie Opiekun Klasy/Dyrektor ma możliwość wyrazić odrębne i
opcjonalne zgody na kontakt przez Administratora w kwestiach związanych z realizacją Programu,
w tym w celu umożliwienia Opiekunowi Klasy/Dyrektorowi oceny planowanych przez
Administratora usprawnień Serwisu lub zmian w Programie oraz przekazania informacji
dotyczących kolejnych edycji poszczególnych działań w ramach Programu. Zgoda ma charakter
opcjonalny i brak ich wyrażenia nie wpływa negatywnie na możliwość założenia Konta i
korzystania przez Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu.
5.

W przypadku, w którym Szkoła, którą reprezentuje dany Opiekun Klasy / Dyrektor nie znajduje się
na rozwijalnej liście, o której mowa w pkt 4.b. powyżej, Użytkownik może skontaktować się z
Administratorem telefonicznie pod nr telefonu 780-049-365 w celu dokonania rejestracji konta
drogą telefoniczną.

6.

Po dokonaniu rejestracji, na podany przez Opiekuna Klasy / Dyrektora adres e-mail Serwis w
sposób automatyczny przesyła wiadomość, która zawiera potwierdzenie rozpoczęcia procedury

rejestracji oraz link służący aktywacji Konta. Konto zostaje utworzone z momentem jego aktywacji
przez Użytkownika.
7.

Link aktywacyjny jest aktywny bezterminowo od wysłania go na adres e-mailowy podany przez
Użytkownika w formularzu rejestracyjnym do momentu jego aktywacji lub wygenerowania
nowego; nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w pkt II.3 Regulaminu Serwisu.

8.

Każdorazowo w celu zalogowania się do Serwisu, Użytkownik Zarejestrowany powinien podać
adres e-mail podany podczas rejestracji (chyba że Użytkownik Zarejestrowany dokonał zmiany
tego adresu zgodnie z pkt 9 poniżej) oraz ustalone przez Użytkownika hasło.

9.

Dane Użytkownika Zarejestrowanego zostaną poprawione lub uzupełnione przez Administratora
w każdym czasie na jego żądanie. W celu poprawienia lub uzupełnienia danych Użytkownika
Zarejestrowanego lub usunięcia Konta, Użytkownik Zarejestrowany powinien skontaktować się z
Administratorem na adres: kontakt@piatkadlanatury.pl.

10. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do korzystania z Konta zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz funkcjonalnością oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz postanowieniami Regulaminu Serwisu.
11. Użytkownik Zarejestrowany nie jest uprawniony do udostępniania Konta innym osobom oraz do
korzystania z Kont innych Użytkowników Zarejestrowany.
12. Konto może zostać usunięte w każdym czasie, na prośbę Użytkownika Zarejestrowanego. W celu
usunięcia Konta, Użytkownik Zarejestrowany powinien skontaktować się z Administratorem na
adres: kontakt@piatkadlanautury.pl. Usunięcie Konta skutkować będzie automatyczną rezygnacją
Użytkownika Zarejestrowanego z trwających Programów, w których Użytkownik ten bierze udział
w chwili usunięcia Konta.

IV. Prawa do Materiałów Edukacyjnych
1.

Materiały Edukacyjne dostępne w Serwisie są przedmiotem praw autorskich przysługujących
Administratorowi i podmiotom współpracującym z Administratorem. Materiały Edukacyjne
przeznaczone są wyłącznie do użytku Użytkownika Zarejestrowanego, któremu zostały
udostępnione, w tym do klasy, której Użytkownik ten jest opiekunem.

2.

Materiały Edukacyjne nie mogą być rozpowszechniane jakimkolwiek osobom trzecim niebędącym
Użytkownikami Zarejestrowanymi, którym te materiały zostały udostępnione za pośrednictwem
funkcjonalności Konta, oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.

3.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik nie jest uprawniony
do modyfikowania Materiału Edukacyjnego, w szczególności na dokonywania jego opracowań, w
tym skrótów oraz zmian redakcyjnych, włączania do Materiału Edukacyjnego innych treści i
materiałów lub włączania treści Materiału Edukacyjnego do innych materiałów i treści, bez
odrębnej zgody Administratora i innych podmiotów uprawnionych wyrażonej co najmniej w
formie dokumentowej (np. e-mail) pod rygorem nieważności.

1.

V. Świadczenie usług drogą elektroniczną
W związku z prowadzeniem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatnie
usługi drogą elektroniczną, obejmujące:
a. udostępnianie w Serwisie informacji o zasadach i celach działania Serwisu oraz innych treści
dotyczących serwisu i Programów niewymagających logowania do Konta, w tym
dokumentów regulujących zasady korzystania z Serwisu oraz zasady przetwarzania przez

Administratora danych osobowych, możliwością pobrania tych informacji oraz zapisania ich
w odrębnej lokalizacji,
b. umożliwienia Użytkownikom założenia Kont w Serwisie, prowadzenia tych Kont i dostępu do
Kont,
c. umożliwienia Użytkownikom Zarejestrowanym realizacji wybranych działań
pośrednictwem Kont, w tym: pobrania Materiałów Edukacyjnych oraz certyfikatów,

za

d. w zakresie realizowanych Programów – umożliwienia Użytkownikom Zarejestrowanym
zgłoszenia uczestnictwa w Programie, realizacji działań wymaganych regulaminem Programu
oraz udostępnienia Użytkownikom dokumentów związanych z Programami (w tym
regulaminów Programów),
e. przesyłania Użytkownikom drogą elektroniczną wybranych potwierdzeń związanych z
korzystaniem przez nich z Konta i uczestnictwem w Programach, w tym linków
aktywacyjnych, linków do resetu hasła, informacji o statusach prac konkursowych
zgłoszonych w ramach Programów, certyfikatów itd.
2.

W zakresie wskazanym w pkt.1.a. powyżej, umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta z chwilą
wpisania przez Użytkownika adresu WWW Serwisu, w przeglądarce internetowej Użytkownika,
natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą zamknięcia przez
Użytkownika strony internetowej Serwisu.

3.

W zakresie wskazanym w pkt 1a.-1e. powyżej, umowa świadczenia usług drogą elektroniczną
zostaje zawarta w chwili dokonania rejestracji przez Użytkownika w Serwisie oraz ulega
rozwiązaniu z chwilą zakończenia funkcjonowania Serwisu albo z chwilą usunięcia Konta z Serwisu.

4.

Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług drogą elektroniczną Użytkownik
powinien posiadać komputer stacjonarny lub komputer przenośny z systemem operacyjnym.
Windows, Android lub Mac OS / iOS lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci
Internet umożliwiające wyświetlanie stron internetowych (w tym tablet lub smartfon) oraz
wprowadzanie tekstu na tych stronach, z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet
Explorer, Edge, Firefox, Google Chrome, Samsung Internet lub Safari w aktualnej wersji, z
włączoną obsługą JavaScript i cookies. Użytkownik we własnym zakresie i na własną
odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia, jego
konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia
pozwalającego na dostęp do Internetu i korzystanie z Serwisu, a także koszt połączenia z
Internetem, ponosi Użytkownik. W przypadku usług wskazanych w pkt 1a.-1c. powyżej,
Użytkownik powinien posiadać również aktywną skrzynkę poczty elektronicznej.

5.

W celu zapewnienia danych przekazywanych przez Użytkownika, Administrator podejmuje środki
organizacyjne i techniczne zapobiegające w szczególności pozyskaniu w/w danych Użytkownika
przez nieuprawnione osoby trzecie. W tym celu Administrator zapewnia bezpieczeństwo
transmisji danych poprzez stosowanie protokołu TLS (Transport Layer Security) lub innego
odpowiedniego protokołu zabezpieczającego.

6.

Wykonując jednak obowiązek informacyjny, o którym w art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, Administrator informuje, że korzystanie przez
Użytkowników z Internetu, w tym Serwisu, wiązać może się z wystąpieniem poniższych
potencjalnych zagrożeń, pomimo stosowania przez Administratora rozwiązań informatycznych
zabezpieczających infrastrukturę i oprogramowanie Administratora, w tym Serwis, przed
nieuprawnionymi działaniami osób trzecich:
a. możliwością otrzymania spamu, tj. niezamówionej informacji handlowej przekazywanej
drogą elektroniczną;

b. możliwością działania złośliwego oprogramowania (malware) takiego jak: wirusy, robaki,
konie trojańskie, keyloggery, dialery robaki internetowe;
c. możliwością włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika poprzez złamanie lub
obejście zabezpieczeń systemu, a w konsekwencji z możliwością pozyskania osobistych i
poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości lub danych; możliwością działania
programów szpiegujących (spyware) śledzących działania Użytkownika, gromadzących i
analizujących informacje o Użytkowniku i przesyłające te informacje nieuprawnionym
osobom trzecim;
d. możliwością wyłudzenia poufnych informacji osobistych Użytkownika, w tym haseł, poprzez
wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia
autentyczne bądź w inny sposób podszywanie się pod godną zaufania instytucję lub osobę
(phishing).
7.

W celu uniknięcia powyższych zagrożeń, Administrator rekomenduje, aby:
a.

komputer lub inne urządzenie elektroniczne, z których Użytkownik korzysta łącząc się z
Internetem, w tym Serwisem, posiadały w szczególności: stale włączony i aktualizowany
odpowiedni program antywirusowy, włączoną odpowiednią zaporę sieciową (firewall),
zainstalowane aktualizacje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, a także innych
programów, z których Użytkownik korzysta;

b.

Użytkownik przeprowadzał regularnie i kompleksowo skan systemu urządzeń wskazanych w
pkt a. powyżej programem antywirusowym;

c.

przed instalacją jakiegokolwiek oprogramowania na urządzeniach wskazanych w pkt a.
powyżej Użytkownik upewnił się, że oprogramowanie to jest oryginalne i pochodzi z
legalnego oraz zaufanego źródła;

d.

Użytkownik powstrzymał się od otwierania załączników do e-maili niewiadomego
pochodzenia lub wzbudzających podejrzenia co do prawdziwości informacji w nich
zawartych.

8.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz treści w nim udostępnionych zgodnie
z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, w tym o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, oraz postanowieniami Regulaminu Serwisu oraz z poszanowaniem praw osób
trzecich, w tym praw własności intelektualnej i wizerunku; a także do niedostarczania i
nieprzekazywania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, treści
zawierających szkodliwe oprogramowanie lub mogących wywołać zakłócenia pracy Serwisu.

9.

Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną i usunięcia Konta z ważnych powodów, w szczególności gdy Użytkownik w sposób
rażący naruszył postanowienia Regulaminu, zwłaszcza gdy:
a. Użytkownik w trakcie rejestracji podał dane niezgodne z prawdą,
b. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto,
c. Użytkownik korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z
Regulaminem, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności gdy
Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu dotyczące korzystania z Materiałów
Edukacyjnych lub poszanowania praw osób trzecich,
d. Czynności podejmowane przez Użytkownika generują uzasadnione ryzyko
destabilizacji działania Serwisu, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa
Administratora lub innych Użytkowników (w tym bezpieczeństwa danych lub
informacji) bądź też w inny sposób zakłócają działanie Serwisu.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał prawidłowo i bez zakłóceń.
11. W sytuacjach szczególnych, Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w
świadczeniu usługi świadczonej drogą elektroniczną lub ograniczenia zakresu świadczenia usługi
świadczonej drogą elektroniczną, bez wcześniejszego powiadomienia, z powodu wystąpienia
zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu lub potrzeby przeprowadzenia
konserwacji technicznej Serwisu, jego rozwoju lub aktualizacji, w każdym jednak przypadku w
zakresie i przez czas niezbędny dla potrzeb wykonania niezbędnych prac i przywrócenia
prawidłowego działania Serwisu.
12. W sytuacjach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Administrator może ograniczyć
możliwość korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Kont; przy czym, w przypadkach, gdy to
będzie możliwe Administrator zamieści z wyprzedzeniem informację o takich ograniczeniach w
Serwisie.

VI. Reklamacje
1.

Użytkownicy mogą zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania
Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, pisemnie na adres Administratora wskazany
w pkt II.4. Regulaminu Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@piatkadlanatury.pl.

2.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis problemu, której dotyczy
reklamacja, datę jego wystąpienia, oznaczenie Użytkownika, w tym: jego imienia i nazwiska,
adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail).

3.

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w
zgłoszeniu adres e-mail lub pisemnie na podany adres do korespondencji.

4.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a Użytkownikom przysługuje na zasadach ogólnych
prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze postępowania przed sądem powszechnym
lub innym właściwym sądem lub organem.

VII.Ochrona danych osobowych oraz pliki cookies
1.

Administrator zapewnia należytą ochronę danych osobowych Użytkownika oraz poszanowanie
jego prywatności.

2.

Wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika Administrator przetwarza zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności
zgodnie z przepisami 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). Szczegółowe informacje na temat
przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora znajdują się w [Polityce
ochrony danych osobowych Serwisu], dostępnej w Serwisie. Administrator wykorzystuje również
pliki cookies zgodnie z zasadami opisanymi w [Polityce cookies], również dostępnej w Serwisie.

3.

Administrator zwraca jednak uwagę, że każdy Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za
utrzymywanie w tajemnicy informacji związanych z dostępem do Serwisu (w szczególności
odpowiednich haseł), a jakiekolwiek upublicznianie danych osobowych przez Użytkownika w sieci
Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko i może spowodować nieuprawnione wykorzystanie
jego danych.

VIII.Postanowienia końcowe
1.

Regulamin Serwisu dostępny jest w Serwisie, tj. pod adresem internetowym
www.piatkadlanatury.pl. Zasady funkcjonowania poszczególnych Programów i udziału w nich
znajdują się w osobnych regulaminach, które Administrator będzie zamieszczał również w
Serwisie w zakładce (podstronie) dotyczącej aktualnie realizowanych Programów.

2.

Administratorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu Serwisu, z poszanowaniem praw
nabytych Użytkowników, w następujących sytuacjach:
a.

wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie świadczenia usług świadczonych drogą
elektroniczną, w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności Serwisu, w
tym Konta,

b.

zmian przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu Serwisu;

c.

konieczności wykonania obowiązków nałożonych na Administratora przez uprawnione
organy;

d.

wprowadzenia zmian w sposobie działania Serwisu skutkujących koniecznością zmiany
Regulaminu Serwisu, w szczególności związanych z wprowadzeniem mechanizmów
służących poprawie ochrony prywatności Użytkowników lub standardów ich obsługi,
wprowadzeniem nowych rozwiązań służących podwyższeniu bezpieczeństwa lub komfortu
korzystania przez Użytkowników z Serwisu;

e.

wprowadzeniu zmian redakcyjnych treści Regulaminu Serwisu.

3.

Administrator poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu Serwisu na 14 dni przed jego
zmianą, poprzez publikację na głównej stronie Serwisu wyraźnej informacji o zmianie, a także
poprzez doręczenie Użytkownikom Zarejestrowanym informacji o zmianie, co najmniej na 14 dni
przed zmianą, w taki sposób, że Użytkownicy mają możliwość pobrania dokumentu informującego
o zmianach oraz zaktualizowanej treści Regulaminu Serwisu, ich zapisania i odtwarzania w
dowolnej chwili.

4.

Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników korzystających z Serwisu po 14 dni od publikacji
informacji o danej zmianie, zaś Użytkowników Zarejestrowanych, jeśli nie usunęli oni Konta w
Serwisie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zmian Regulaminu, zgodnie z pkt 3 powyżej.

5.

Zmiany Regulaminu ani usunięcie Konta nie mają wpływu na prawa, które Użytkownik nabył przed
zmianą Regulaminu lub usunięciem jego Konta.

6.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.02.2021 r.

