REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
świadczenia usług drogą elektroniczną przez mPay S.A. z siedzibą
w
Warszawie,
za
pośrednictwem
serwisu
internetowego
www.doladowania.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
§ 1 Definicje
1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie
Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do
Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego
Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu,
uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez
Użytkownika Rejestracji.
4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
5. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób
określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez
Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
6. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod
którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające
w domenie www.doladowania.pl
7. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci
cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
8. Usługodawca - oznacza mPay S.A. z siedzibą w Warszawie
(04-186), ul. Grochowska 21A, NIP: 5213258216, REGON:
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015506707, wpisaną 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 0000172708, o kapitale
zakładowym
w
wysokości
7.320.000
złotych;
e-mail:
bok@doladowania.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu
Internetowego.
9. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową, osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osobę fizyczną
reprezentującą osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny
internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców,
formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
z Regulaminem.
2. Usługodawca
dołoży
starań,
aby
korzystanie
z
Serwisu
Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem
wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów
operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze
Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co
najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub
Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka
Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu
jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu
1024x768 pikseli.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas
korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu,
zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym
urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies"
ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na
urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy
urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy
Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
internetowej
swojego
urządzenia
końcowego.
Usługodawca
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4.

5.

6.

7.

wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować
utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej
Serwisu.
W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym
konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta
poczty elektronicznej.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu
Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych
przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi
obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub
uzasadnione interesy Usługodawcy.
Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet
i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może
się
z
zagrożeniem
pozyskania
i
modyfikowania
danych
Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy
powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują
wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy
antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą
o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu
Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne
wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu
prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby
interes Usługodawcy.
§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest
dokonać Rejestracji.
2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz
rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie
Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny
drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej
funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas
Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma
możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść
poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
4. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę
na
przetwarzanie
swoich
danych
osobowych
w
celach
marketingowych
poprzez
zaznaczenie
odpowiedniego
pola
formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca
wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych
Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych
odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności
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zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na
adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu
rejestracyjnym. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili
cofnięta poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia woli np. za
pośrednictwem poczty elektronicznej i nie warunkuje możliwości
zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną
usługi prowadzenia Konta Użytkownika.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta
Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta
Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
§ 4 Usługi
1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników,
którzy dokonali Rejestracji usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są
świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną
usługę odpłatną Doładowanie.
3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną
usługi nieodpłatne:
a) Newsletter;
b) Prowadzenie Konta Użytkownika.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,
form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych
wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób
właściwy dla zmiany Regulaminu.
5. Usługa Doładowanie polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez
Usługodawcę zasilenia wskazanego przez Użytkownika numeru
telefonu komórkowego lub konta w elektronicznej platformie
dystrybucji cyfrowej, określoną przez Użytkownika kwotą środków
pieniężnych wyrażonych w PLN. Zasilenie numeru telefonu
dokonywane jest bezpośrednio przez Usługodawcę, natomiast
w przypadku zasilenia konta Usługodawca przesyła Użytkownikowi
kod w formie Treści cyfrowej, który następnie Użytkownik wprowadza
na właściwej platformie dystrybucji cyfrowej. Zawarcie umowy
o świadczenie usługi możliwe jest na zasadach określonych w §5
Regulaminu.
6. Umożliwienie
Użytkownikowi
przez
Usługodawcę
zasilenia,
wskazanego przez Użytkownika, numeru telefonu komórkowego
wiąże się z wniesieniem przedpłaty za usługi telekomunikacyjne
świadczone przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, wybranego
przez Użytkownika, na warunkach technicznych ustalanych przez
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

tego dostawcę, zgodnie z udostępnionymi przez tego dostawcę
regulaminami i cennikami świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na
adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie
elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach
zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich
Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera,
w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”,
określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie
rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który
podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu
rejestracyjnym.
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania
Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem
odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej
wysłanej w ramach usługi Newsletter.
Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu
Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.
Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może samodzielnie usunąć
Konto Użytkownika albo zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia
Konta Użytkownika. Każdy przypadek określony w zdaniu
poprzednim jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy
o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta
Użytkownika, zgodnie z §9.
Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta
Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku
działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych
Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub
postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do
Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest
uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:
przełamywaniem
przez
Użytkownika
zabezpieczeń
Strony
Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie
dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą
elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny
do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu
do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną.
Usługodawca
drogą
elektroniczną
zawiadamia
Użytkownika
o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług
świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez
Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
§ 5 Zamówienia na usługi odpłatne
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1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług
odpłatnych stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy
o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług
odpłatnych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
Internetowego.
2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne
w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na
dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną
poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na Stronie
Internetowej Serwisu, a następnie wysłanie formularza do
Usługodawcy poprzez wybranie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
Każdorazowo przed przyjęciem oferty Usługodawcy, Użytkownik jest
informowany o łącznej cenie, czasie trwania oraz zakresie usługi, jak
też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany
ponieść w związku z umową o świadczenie usługi drogą
elektroniczną.
4. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może
wyrazić
zgodę,
poprzez
zaznaczenie
odpowiedniego
pola
w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął
świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.
5. W wypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną są Treści cyfrowe, Użytkownik przed wysłaniem
zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu
zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści
cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
6. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej
usłudze stanowią ceny brutto.
7. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione
usługi odpłatne:
a) karta płatnicza lub ePrzelewem, które są obsługiwane przez
eCard S.A. z siedzibą w Warszawie:
a. karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro,
MasterCard Electronic;
b. ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać
z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24,
Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO,
Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank,
MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem,
Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS
Wschowa, Płać z Plus Bank, Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank
Polska S.A., Przelew z Volkswagen Bank direct.
8. Aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie niezwłocznie po
dokonaniu płatności przez Użytkownika oraz po zaksięgowaniu
środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy. Czas
ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi.
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Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej
przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
9. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty
elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika
w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi
odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej
w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku
Użytkownik
powinien
posiadać
bezpłatne
oprogramowanie
kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu
program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod
adresem http://www.adobe.com
§ 6 Reklamacje
1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku
z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej
i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu
reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego
problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty
elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji,
z zastrzeżeniem §6 ust. 2 Regulaminu.
2. W przypadku usługi Doładowanie polegającej na umożliwieniu
Użytkownikowi przez Usługodawcę zasilenia wskazanego przez
Użytkownika numeru telefonu komórkowego, reklamacja zostanie
rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni do
dnia wniesienia reklamacji.
3. W przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w §6 ust. 2
Regulaminu, w formie pisemnej przesyłką pocztową, telefonicznie
albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, Usługodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia
reklamacji potwierdza jej przyjęcie.
4. Potwierdzenie przyjęcia oraz odpowiedź na reklamację, o których
mowa w §6 ust. 2 oraz §6 ust. 3 Regulaminu, zostaną przesłane przez
Usługodawcę w formie elektronicznej, jeżeli Użytkownik wyraził na to
zgodę lub złożył reklamację w formie elektronicznej. W innych
przypadkach potwierdzenie i odpowiedź zostaną wysłane przez
Usługodawcę na papierze na wskazany przez Użytkownika adres.
5. Reklamacja, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, powinna
zawierać: 1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo
siedziby użytkownika; 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz
reklamowanego
okresu;
3)
przedstawienie
okoliczności
uzasadniających reklamację; 4) numer abonencki (konta), którego
dotyczy reklamacja lub adres miejsca zakończenia sieci; 5) datę
zawarcia Umowy i określony termin rozpoczęcia świadczenia Usługi
telekomunikacyjnej
w
przypadku
reklamacji
dotyczącej
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niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia
usług; 7) kwotę odszkodowania lub zwrotu innej należności, jeżeli
reklamujący żąda ich wypłaty; 8) numer konta bankowego lub adres
właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek
o zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności - w przypadku,
o którym mowa w pkt 7; 9) podpis reklamującego - w przypadku
reklamacji złożonej w formie pisemnej.
§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie
usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej
bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy
drogą elektroniczną.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy
oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na
formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na
Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu
od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi
w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca
wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika, który został
poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę
utraci prawo do odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów,
których przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgoda Użytkownika przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę
o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych
Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu
świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz
innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane

8/10

3.

4.

5.
6.

7.

8.

wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez
Użytkownika.
Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłaszany jest
przez Usługodawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu
dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację
i założenie Konta Użytkownika.
Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo
dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych
z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta
Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych
osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa,
a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych
okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada
wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym
dostępem lub wykorzystaniem.
W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system
ecard.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie
niezbędnym dla realizacji płatności spółce eCard S.A. z siedzibą
w Gdańsku (80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 11), wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000042304.
§ 9 Rozwiązanie umowy

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę
o świadczenie usług drogą elektroniczną, która nie została wykonana
w pełni, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem
zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem
ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą
elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli,
w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na
odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się
z nim.
§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
Strony Internetowej Serwisu.
2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów
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rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie
możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych
mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane
są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej
platformy
internetowej
ODR,
dostępnej
pod
adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy
o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania
wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest
prawo polskie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte
przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy
o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu
wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie
Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni
przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za
pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej
odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy
Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem
umowy zgodnie z postanowieniami §9.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2016 r.
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