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§1
Definicje

Poniższe definicje użyte w niniejszym dokumencie zostały zapisane WIELKIMI LITERAMI.

 ANONIMIZACJA -  nieodwracalny  proces  operacji  na  danych,  który  niszczy  /  nadpisuje  DANE OSOBOWE,
uniemożliwiając  identyfikację  lub  powiązanie  danego  rekordu  z  konkretnym  użytkownikiem  lub  osobą
fizyczną.

 BLOG -  wyodrębniona  część  SERWISU,  która  zawiera  usystematyzowane  treści  opublikowane  przez
USŁUGODAWCĘ w formie wpisów i artykułów.

 CENA -  określona  w  złotych  polskich  kwota  wynagrodzenia  brutto  (uwzględniająca  podatek)  należnego
SPRZEDAWCY tytułem przeniesienia własności egzemplarza PRODUKTU na KLIENTA.

 COOKIES - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA.
 DANE OSOBOWE -  oznaczają  informacje  o  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do  zidentyfikowania  osobie

fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,  w szczególności  na podstawie identyfikatora takiego jak imię
i nazwisko,  numer  identyfikacyjny,  dane  o  lokalizacji,  identyfikator  internetowy  lub  jeden  bądź  kilka
szczególnych  czynników  określających  fizyczną,  fizjologiczną,  genetyczną,  psychiczną,  ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 FORMULARZ ANKIETOWY - formularz elektroniczny umożliwiający  USŁUGOBIORCY anonimowe udzielanie
odpowiedzi na przygotowane przez USŁUGODAWCĘ pytania ankietowe zamknięte i otwarte.

 FORMULARZ KONTAKTOWY -  formularz  elektroniczny  umożliwiający  kontakt  z  USŁUGODAWCĄ poprzez
wysłanie przez USŁUGOBIORCĘ wiadomości e-mail z poziomu SERWISU.

 FORMULARZ REJESTRACJI - formularz elektroniczny, umożliwiający REJESTRACJĘ.
 FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz elektroniczny umożliwiający złożenie ZAMÓWIENIA w SKLEPIE.
 FORMULARZ ZAPISU DO USŁUGI ELEKTRONICZNEJ - formularz elektroniczny umożliwiający USŁUGOBIORCY

zapisanie się do określonej USŁUGI ELEKTRONICZNEJ świadczonej w SERWISIE.
 HASŁO -  ciąg  znaków  alfanumerycznych,  wygenerowany  podczas  REJESTRACJI bądź  ustanowiony  przez

USŁUGOBIORCĘ w  procesie  zmiany  HASŁA,  konieczny  do  autoryzacji  w  trakcie  uzyskiwania  dostępu  do
KONTA.

 KLIENT - USŁUGOBIORCA, który zamierza zawrzeć lub zawarł UMOWĘ SPRZEDAŻY ze SPRZEDAWCĄ.
 KOMUNIKACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ –  komunikacja  pomiędzy  stronami  za  pośrednictwem  poczty

elektronicznej (e-mail) oraz formularzy elektronicznych dostępnych na stronie internetowej SERWISU.
 KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 KONTO -  USŁUGA ELEKTRONICZNA,  która  jest  zbiorem  zasobów  oznaczonym  LOGINEM oraz  HASŁEM

i pozwala na korzystanie przez USŁUGOBIORCĘ z dodatkowych funkcjonalności/usług w SERWISIE.
 KOSZYK -  USŁUGA ELEKTRONICZNA udostępniana  każdemu  KLIENTOWI,  którzy  korzysta  ze  SKLEPU

polegająca na umożliwieniu KLIENTOWI złożenia ZAMÓWIENIA na jeden lub kilka egzemplarzy PRODUKTÓW,
wpisania KUPONÓW (KODÓW RABATOWYCH), wyświetlenia CEN poszczególnych PRODUKTÓW i sumarycznej
kwoty wszystkich PRODUKTÓW będących w KOSZYKU.

 KUPON, KOD RABATOWY - alfanumeryczny ciąg znaków udostępniany USŁUGOBIORCY przez USŁUGODAWCĘ

w  określonym  czasie  i  na  określonych  przez  USŁUGODAWCĘ zasadach,  który  uprawnia  USŁUGOBIORCĘ

będącego KLIENTEM SKLEPU do uzyskania RABATU.
 LOGIN -  indywidualna  nazwa  KONTA USŁUGOBIORCY zarejestrowanego w  SERWISIE,  będąca  unikatowym

identyfikatorem tekstowym lub adresem e-mail tego USŁUGOBIORCY.
 METODA PŁATNOŚCI -  metoda  dokonania  zapłaty  przez KLIENTA za dostarczenie  lub  udostępnienie

egzemplarzy PRODUKTÓW z ZAMÓWIENIA.
 NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH -  OZNACZA NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PROWADZĄCE DO

PRZYPADKOWEGO LUB NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZNISZCZENIA,  UTRACENIA,  ZMODYFIKOWANIA,



NIEUPRAWNIONEGO UJAWNIENIA LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH PRZESYŁANYCH,
PRZECHOWYWANYCH LUB W INNY SPOSÓB PRZETWARZANYCH.

 NEWSLETTER - biuletyn informacyjny w formie elektronicznej służący do stałej komunikacji USŁUGODAWCY

z SUBSKRYBENTAMI korzystającymi z usługi SUBSKRYPCJI.
 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY -  dokument,  stanowiący  zwięzły,  zrozumiały  i  przejrzysty  skrót  informacji

zamieszczonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI odnośnie ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH, celu i sposobu
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH oraz  praw  osób,  których  te  dane  dotyczą  w związku  z  tym
PRZETWARZANIEM, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO;
dostępny pod adresem: https://psychoinspiracja.pl/obowiazek-informacyjny.

 POLITYKA PRYWATNOŚCI - dokument, który określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na
URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKÓW korzystających z SERWISU do celów świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH

przez ADMINISTRATORA oraz zasady gromadzenia i PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW,
które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w SERWISIE,
dostępny pod adresem: https://psychoinspiracja.pl/polityka-prywatnosci.

 POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA,  POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY - przesyłane
KLIENTOWI przez  SPRZEDAWCĘ zestawienie  danych  ZAMÓWIENIA i  potwierdzające  fakt  złożenia  tego
ZAMÓWIENIA przez KLIENTA.

 PRODUKT - dostępna w SKLEPIE usługa, utwór lub rzecz ruchoma będąca przedmiotem UMOWY SPRZEDAŻY.
 PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa

przyznaje zdolność prawną i wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 PRZETWARZANIE -  oznacza  operację  lub  zestaw  operacji  wykonywanych  na  DANYCH OSOBOWYCH lub

zestawach  DANYCH OSOBOWYCH w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie,
utrwalanie,  organizowanie,  porządkowanie,  przechowywanie,  adaptowanie  lub  modyfikowanie,  pobieranie,
przeglądanie,  wykorzystywanie,  ujawnianie  poprzez  przesłanie,  rozpowszechnianie  lub  innego  rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 RABAT -  wyrażona  w procentach  lub  w polskich  złotych  (PLN)  obniżka  CENY PRZEDMIOTU lub  kwoty
ZAMÓWIENIA.

 REGULAMIN – niniejszy regulamin, będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 REJESTRACJA - procedura zakładania KONTA.
 SERWIS – serwis internetowy "Psychoinspiracja.pl", działający pod adresem https://psychoinspiracja.pl.
 SKLEP -  sklep internetowy "Psychoinspiracja.pl"  stanowiący  wyodrębnioną część  SERWISU działający  pod

adresem https://psychoinspiracja.pl/sklep.
 SUBSKRYBENT - USŁUGOBIORCA korzystający z usługi NEWSLETTERA.
 SUBSKRYPCJA -  USŁUGA ELEKTRONICZNA świadczona  przez  USŁUGODAWCĘ na  rzecz  USŁUGOBIORCY

w ramach  NEWSLETTERA,  pozwalająca  SUBSKRYBENTOM na otrzymywanie cyklicznych wiadomości e-mail
przesyłanych przez USŁUGODAWCĘ.

 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ -  umowa  zawierana  między  USŁUGOBIORCĄ

a USŁUGODAWCĄ na czas korzystania z SERWISU przez USŁUGOBIORCĘ, której przedmiotem jest świadczenie
USŁUG ELETRONICZNYCH.

 UMOWA SPRZEDAŻY -  umowa  sprzedaży  PRODUKTU zawarta  między  SPRZEDAWCĄ a  KLIENTEM za
pośrednictwem SKLEPU, będąca UMOWĄ ZAWARTĄ NA ODLEGŁOŚĆ.

 UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ -  umowa  zawarta  z  KLIENTEM w  ramach  zorganizowanego  systemu
zawierania  umów  na  odległość  (SKLEPU),  bez  jednoczesnej  fizycznej  obecności  stron,  z  wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia
umowy włącznie.

 URZĄDZENIE - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego UŻYTKOWNIK

uzyskuje dostęp do SERWISU.
 USŁUGA ELEKTRONICZNA - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez USŁUGODAWCĘ na rzecz USŁUGOBIORCY za pośrednictwem
SERWISU, zgodnie z UMOWĄ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do SERWISU i korzystająca z usług
świadczonych za pośrednictwem SERWISU przez USŁUGODAWCĘ.

 USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – właściciel SERWISU będący osobą fizyczną - Julia Skibińska.
 ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli KLIENTA stanowiące ofertę zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY ze SPRZEDAWCĄ

na przynajmniej jeden egzemplarz PRODUKTU.

https://psychoinspiracja.pl/sklep
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§2
Postanowienia ogólne

1. REGULAMIN określa: 
1) rodzaje i zakres USŁUG ELEKTRONICZNYCH świadczonych przez USŁUGODAWCĘ;
2) zasady świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH przez USŁUGODAWCĘ;
3) zakres praw i obowiązków USŁUGOBIORCY i USŁUGODAWCY związanych z użytkowaniem SERWISU;
4) warunki zawierania i rozwiązywania UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ;
5) warunki składania ZAMÓWIEŃ w SKLEPIE;
6) warunki zawierania i rozwiązywania UMÓW SPRZEDAŻY;
7) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Zapoznanie się z postanowieniami  REGULAMINU i  zaakceptowanie tych postanowień przez  USŁUGOBIORCĘ

jest wymagane do korzystania z SERWISU.
3. USŁUGOBIORCA korzystający  z  SERWISU ma   obowiązek  zapoznania  się  z  dokumentami  stanowiącymi

integralną  część  REGULAMINU i  musi  zaakceptować  w  całości  postanowienia  tych  dokumentów  w  celu
dalszego korzystania z SERWISU. Dokumenty stanowiące integralną część REGULAMINU to:
1) POLITYKA PRYWATNOŚCI;
2) OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.

§3
Ogólne warunki świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Używanie SERWISU przez każdego z USŁUGOBIORCÓW jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. Przedmiotem  USŁUG ELEKTRONICZNYCH jest  udostępnienie  przez  USŁUGODAWCĘ nieodpłatnych  narzędzi

w postaci  SERWISU,  umożliwiających  USŁUGOBIORCY dostęp  do  treści  w  postaci  wpisów,  artykułów,
materiałów audiowizualnych, aplikacji internetowych, formularzy elektronicznych.

3. Każdy  USŁUGOBIORCA z  chwilą  podjęcia  czynności  zmierzających  do  korzystania  z  USŁUG

ELEKTRONICZNYCH SERWISU,  w  tym  SKLEPU,  zawiera  z  USŁUGODAWCĄ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
4. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu

w momencie, gdy USŁUGOBIORCA przestaje korzystać z SERWISU.
5. Wymagania techniczne korzystania z SERWISU:

1) URZĄDZENIE z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych;
2) połączenie z internetem;
3) dowolna  przeglądarka  internetowa,  która  wyświetla  strony  internetowe  zgodnie  ze  standardami

i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5;
4) włączoną obsługę skryptów JavaScript;
5) włączoną obsługę plików COOKIES.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa USŁUGODAWCY oraz innym USŁUGOBIORCOM korzystającym z SERWISU

każdy  USŁUGOBIORCA korzystający  z  SERWISU powinien  stosować  się  do  ogólnie  przyjętych  zasad
bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

7. Zabrania  się  wykonywania  przez  USŁUGOBIORCĘ poniższych  działań  osobiście  lub  przy  użyciu
oprogramowania:
1) dekompilacji i analizy kodu źródłowego bez zgody pisemnej;
2) działań powodujących nadmierne obciążenie serwera SERWISU bez zgody pisemnej;
3) prób wykrycia luk w zabezpieczeniach SERWISU i konfiguracji serwera bez zgody pisemnej;
4) podejmowania  prób  wgrywania  lub  wstrzykiwania  na  serwer  i  do  bazy  danych  kodu,  skryptów

i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu SERWISU, innym USŁUGOBIORCOM lub
USŁUGODAWCY;

5) podejmowania  prób  wgrywania  lub  wstrzykiwania  na  serwer  i  do  bazy  danych  kodu,  skryptów
i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane USŁUGOBIORCÓW lub USŁUGODAWCY;

6) podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania SERWISU lub
uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa SERWIS.

8. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub
NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,  USŁUGOBIORCA w pierwszej kolejności powinien zgłosić ten
fakt  USŁUGODAWCY w  celu  szybkiego  usunięcia  problemu  lub  zagrożenia  i  zabezpieczenia  interesów
wszystkich USŁUGOBIORCÓW SERWISU.

9. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na
łamach  SERWISU są  jedynie  ogólnym  zbiorem  informacji  i  nie  są  kierowane  do  poszczególnych
USŁUGOBIORCÓW.  USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tych wskazówek i porad
przez USŁUGOBIORCĘ.

10. USŁUGOBIORCA bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych
w ramach SERWISU w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

https://psychoinspiracja.pl/docs/regulamin-sklepu.pdf
https://psychoinspiracja.pl/docs/regulamin-sklepu.pdf


11. USŁUGODAWCA nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w SERWISIE.
12. USŁUGODAWCA nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  ewentualnych  szkód  poniesionych  przez

USŁUGOBIORCÓW SERWISU lub  osoby  trzecie  w  związku  z  korzystaniem  z  SERWISU.  Wszelkie  ryzyko
związane  z  korzystaniem  Z SERWISU,  a  w  szczególności  z  używaniem  i  wykorzystywaniem  informacji
umieszczonych w SERWISIE, ponosi USŁUGOBIORCA korzystający z usług SERWISU.

13. Wszelkie usługi SERWISU mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także
czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji  USŁUGODAWCY,
bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez USŁUGOBIORCĘ.

14. USŁUGOBIORCA nie może bez pisemnej zgody wykorzystywać żadnych danych pozyskanych w SERWISIE do
celów marketingowych.

15. Warunki umieszczania treści przez USŁUGOBIORCÓW w SERWISIE

1) Zabrania się umieszczania w  SERWISIE treści obraźliwych lub oszczerczych względem  USŁUGODAWCY,
pozostałych USŁUGOBIORCÓW, osób trzecich oraz podmiotów trzecich.

2) Zabrania się umieszczania w SERWISIE materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów,
programów i  innych  utworów,  na  które  USŁUGOBIORCA nie  posiada  licencji  lub  których  autor  praw
majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację.

3) Zabrania się umieszczania w SERWISIE treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych
z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści.

4) Zabrania  się  umieszczania  w  SERWISIE skryptów  i  programów  nadmiernie  obciążających  serwer,
oprogramowania  nielegalnego,  oprogramowania  służącego  do  naruszania  zabezpieczeń  oraz  innych
podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały.

5) Zabrania się umieszczania w  SERWISIE przez  USŁUGOBIORCÓW treści marketingowych i reklamujących
inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe.

§4
Rodzaje i zakres USŁUG ELEKTRONICZNYCH świadczonych w SERWISIE

1. USŁUGODAWCA świadczy USŁUGOBIORCY w SERWISIE następujące USŁUGI ELEKTRONICZNE:
1) usługi związane z BLOGIEM w zakresie:

a) przeglądania i odczytywania treści publikowanych przez USŁUGODAWCĘ;
b) filtrowania treści;
c) komentowania wpisów i artykułów;
d) odpowiadania na komentarze innych USŁUGOBIORCÓW;
e) publikowania własnych treści;

2) usługi związane z KONTEM w zakresie:
a) procesu REJESTRACJI;
b) logowania do KONTA;
c) zarządzania KONTEM;
d) przeglądania i odczytywania treści dostępnej jedynie dla zalogowanych USŁUGOBIORCÓW;

3) usługi związane z NEWSLETTEREM w zakresie:
a) zapisu do NEWSLETTERA;
b) zarządzania SUBSKRYPCJĄ;
c) wypisania się z NEWSLETTERA; 

4) usługi związane z FORMULARZAMI KONTAKTOWYMI w zakresie:
a) utworzenia i wysłania wiadomości do USŁUGODAWCY;

5) usługi związane z FORMULARZAMI ZAPISU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH w zakresie:
a) przystąpienia do przedstawionej na formularzu oferowanej USŁUGI ELEKTRONICZNEJ;

6) usługi związane z FORMULARZAMI ANKIETOWYMI w zakresie:
a) udzielenia odpowiedzi na pytania ankietowe i wysłania tych odpowiedzi do USŁUGODAWCY

7) usługi związane ze SKLEPEM w zakresie:
a) przeglądania oferowanych przez SPRZEDAWCĘ PRODUKTÓW;
b) odczytywania treści opisów i ofert PRODUKTÓW oferowanych w SKLEPIE;
c) przeglądania komentarzy, opinii, recenzji i ocen dodanych do PRODUKTÓW przez USŁUGOBIORCÓW,

w szczególności przez KLIENTÓW;
d) dodawania komentarzy, opinii, recenzji i ocen do PRODUKTÓW oferowanych w SKLEPIE;
e) korzystania z KOSZYKA;
f) składania ZAMÓWIEŃ na oferowane w SKLEPIE PRODUKTY za pomocą FORMULARZA ZAMÓWNIENIA;
g) otrzymywania powiadomień e-mail dotyczących statusu realizacji  ZAMÓWIEŃ w tym POTWIERDZEŃ

ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA (POTWIERDZEŃ ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY) oraz dodatkowych informacji
związanych z realizacją ZAMÓWIEŃ;

h) zawierania UMÓW SPRZEDAŻY;
i) otrzymywania  zakupionych  egzemplarzy  PRODUKTÓW lub  linków  dostępowych  do  PRODUKTÓW

w wiadomości e-mail;



j) otrzymywania w wiadomości e-mail DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY do zrealizowanych ZAMÓWIEŃ;
8) usługi związane z dokumentami w SERWISIE:

a) dostępu,  przeglądania,  odczytywania  i  pobierania  aktualnie  obowiązujących  wersji  dokumentów
W SERWISIE;

b) dostępu,  przeglądania,  odczytywania  i  pobierania  archiwalnych  wersji  dokumentów,  które
w przeszłości obowiązywały w SERWISIE.

§5
Warunki świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

związanych z BLOGIEM

1. Korzystanie z BLOGA nie wymaga REJESTRACJI.
2. Korzystanie z BLOGA jest nieodpłatne i dobrowolne.
3. BLOG jest dostępny dla USŁUGOBIORCY pod adresem https://psychoinspiracja.pl/blog-psychologiczny.
4. W ramach świadczenia usługi  BLOGA USŁUGODAWCA publikuje treści w postaci wpisów i artykułów, które

mogą  zawierać  tekst,  elementy  audiowizualne,  linki  do  zasobów  SERWISU i  hiperłącza  do  zasobów
zewnętrznych poza SERWISEM.

5. USŁUGOBIORCA może odczytywać, przeglądać wpisy i artykuły na BLOGU.
6. USŁUGOBIORCA może wyszukiwać, filtrować wpisy i artykuły na BLOGU.
7. USŁUGOBIORCA może komentować wpisy oraz odpowiadać na komentarze innych USŁUGOBIORCÓW.
8. USŁUGOBIORCA może publikować własne treści w postaci komentarzy pod wpisami i artykułami na BLOGU.
9. USŁUGODAWCA może publikować nowe wpisy, modyfikować w dowolnym zakresie oraz usuwać istniejące.

§6
Warunki świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

związanych z KONTEM

1. USŁUGOBIORCA może korzystać z SERWISU bez konieczności REJESTRACJI.
2. USŁUGOBIORCA musi być zarejestrowany i posiadać KONTO w SERWISIE, by korzystać z dodatkowych usług

świadczonych w SERWISIE, dostępnych jedynie dla USŁUGOBIORCÓW zalogowanych.
3. REJESTRACJA w SERWISIE jest nieodpłatna i dobrowolna.
4. Każdy USŁUGOBIORCA może posiadać tylko jedno KONTO w SERWISIE.
5. Dodatkowe wymagania techniczne związane z REJESTRACJĄ:

1) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
6. Rejestrujący się w  SERWISIE USŁUGOBIORCA wyraża zgodę na  PRZETWARZANIE przez  USŁUGODAWCĘ jego

DANYCH OSOBOWYCH w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do SERWISU.
7. USŁUGODAWCA ma prawo zawieszać lub usuwać konta  USŁUGOBIORCY,  uniemożliwiając lub ograniczając

w ten  sposób  dostęp  do  poszczególnych  lub  wszystkich  usług,  treści,  materiałów  i  zasobów  SERWISU,
w szczególności,  jeżeli  USŁUGOBIORCA dopuści  się  łamania  REGULAMINU,  powszechnie  obowiązujących
przepisów  prawa,  zasad  współżycia  społecznego  lub  działa  na  szkodę  USŁUGODAWCY lub  innych
USŁUGOBIORCÓW,  uzasadnionego  interesu  USŁUGODAWCY oraz  podmiotów  trzecich,  w  tym  podmiotów
współpracujących z USŁUGODAWCĄ.

8. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z KONTA:
1) zabrania się  USŁUGOBIORCY zarejestrowanemu w  SERWISIE do udostępniania  LOGINU oraz  HASŁA do

swojego KONTA osobom trzecim;
2) USŁUGODAWCA nie ma prawa i nigdy nie będzie żądać od USŁUGOBIORCY udostępnienia HASŁA do jego

KONTA w SERWISIE.
9. Warunki dotyczące usuwania KONTA:

1) każdy  USŁUGOBIORCA posiadający  KONTO w  SERWISIE może  zażądać  od  USŁUGODAWCY usunięcia
KONTA z SERWISU;

2) USŁUGOBIORCA zleca  USŁUGODAWCY usunięcie  KONTA drogą  mailową  z  adresu  e-mail,  który  jest
przypisany do KONTA, na adres kontakt@psychoinspiracja.pl;

3) USŁUGODAWCA realizuje dyspozycję usunięcia  KONTA USŁUGOBIORCY w terminie maksymalnie 7 dni
kalendarzowych;

4) Usunięcie  KONTA skutkuje  usunięciem  wszelkich  danych  identyfikacyjnych  USŁUGOBIORCY oraz
ANONIMIZACJĄ nazwy użytkownika i adresu e-mail.

§7
Warunki świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

związanych z NEWSLETTEREM

1. USŁUGOBIORCA może korzystać z SERWISU bez konieczności zapisywania się do NEWSLETTERA.
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2. Zapisanie się do usługi NEWSLETTERA jest nieodpłatne i dobrowolne.
3. Dodatkowe wymagania techniczne związane z usługą NEWSLETTERA:

1) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
4. Warunki świadczenia usługi NEWSLETTER:

1) podanie na FORMULARZU ZAPISU DO USŁUGI ELEKTRONICZNEJ NEWSLETTER adresu e-mail;
2) wyrażenie zgody na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH w celu otrzymywania powiadomień e-mail;
3) weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika.

5. Zakres usługi NEWSLETTER:
1) wysyłanie treści edukacyjnych związanych z tematyką SERWISU;
2) powiadamianie o aktualnościach, wpisach na BLOGU, PRODUKTACH, konkursach i akcjach promocyjnych

związanych z usługami SERWISU;
3) powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów SERWISU.

6. Zasady dotyczące wypisywania się z usługi NEWSLETTER:
1) Każdy USŁUGOBIORCA zapisany do usługi NEWSLETTER ma możliwość samodzielnego wypisania się z tej

usługi;
2) SUBSKRYBENT może  zrezygnować  z  SUBSKRYPCJI poprzez  link  umieszczony  w  każdej  przesłanej

wiadomości e-mail NEWSLETTERA;
3) Rezygnacja  z  SUBSKRYPCJI skutkuje  usunięciem  lub  ANONIMIZACJĄ podanego  adresu  e-mail  z  bazy

USŁUGODAWCY.

§8
Warunki świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
związanych z FORMULARZAMI KONTAKTOWYMI

1. Korzystanie przez USŁUGOBIORCĘ z FORMULARZY KONTAKTOWYCH jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. Dodatkowe wymagania techniczne korzystania z FORMULARZA KONTAKTOWEGO:

1) posiadanie indywidualnego adresu e-mail.
3. Warunki korzystania z usługi FORMULARZA KONTAKTOWEGO:

1) wypełnienie FORMULARZA KONTAKTOWEGO co najmniej następującymi danymi:
a) Imię / nazwisko / alias,
b) Adres e-mail,
c) Temat;

2) opisanie treści zgłoszenia w polu "Twoja wiadomość";
3) wyrażenie zgody na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH w celu obsługi zgłoszenia;
4) zapisanie  wprowadzonych  danych  na  FORMULARZU KONTAKTOWYM i  wysłanie  wiadomości  do

USŁUGODAWCY z wykorzystaniem przycisku zatwierdzającego formularz.
4. Wiadomość wysłana przez  USŁUGOBIORCĘ poprzez  FORMULARZ KONTAKTOWY trafia do  USŁUGODAWCY na

adres e-mail kontakt@psychoinspiracja.pl.
5. USŁUGODAWCA udziela  odpowiedzi  USŁUGOBIORCY na  adres  e-mail  podany  przez  USŁUGOBIORCĘ

w FORMULARZU KONTAKTOWYM.
6. USŁUGODAWCA zobowiązuje się odpowiedzieć na wiadomość  USŁUGOBIORCY tak szybko, jak to możliwe,

jednak  nie  później  niż  w  terminie  30  dni  kalendarzowych.  W sytuacji,  gdy  wiadomość  USŁUGOBIORCY

dotyczy kwestii, przy których przepisy odrębne obligują USŁUGODAWCĘ do udzielenia odpowiedzi w krótszym
terminie, wówczas termin trzydziestodniowy nie ma zastosowania.

7. USŁUGODAWCA zastrzega  sobie  prawo  nie  odpowiadania  na  wiadomości  bez  treści  bądź  wiadomości
zawierające treści:
1) o charakterze reklamowym;
2) napisane niezrozumiałym językiem;
3) napisane w języku innym niż język polski.

8. Zabrania się USŁUGOBIORCY wykorzystywania FORMULARZA KONTAKTOWEGO do przesyłania treści: 
1) obraźliwych;
2) bezprawnych;
3) niezgodnych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
4) mogących spowodować uszkodzenia bądź niestabilność działania SERWISU.

§9
Warunki świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

związanych z FORMULARZAMI ZAPISU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Korzystanie  przez  USŁUGOBIORCĘ z  FORMULARZY ZAPISU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH jest  nieodpłatne
i dobrowolne.

2. FORMULARZE ZAPISU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH występujące w SERWISIE to:



1) FORMULARZE REJESTRACJI;
2) formularze  zapisu  do  NEWSLETTERA w postaci  wydzielonych sekcji  bądź  wyskakujących okien  (tzw.

popup).
3. Warunki korzystania z usług  FORMULARZA ZAPISU DO USŁUGI ELEKTRONICZNEJ określone są w warunkach

świadczenia USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, której dotyczy dany formularz.

§10
Warunki świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

związanych z FORMULARZAMI ANKIETOWYMI

1. Korzystanie przez USŁUGOBIORCĘ z FORMULARZY ANKIETOWYCH jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. Warunki korzystania z usługi FORMULARZA ANKIETOWEGO:

1) wypełnienie pól FORMULARZA ANKIETOWEGO oznaczonych jako wymagane;
2) zapisanie  udzielonych  odpowiedzi  i  ich  wysłanie  do  USŁUGODAWCY przyciskiem  zatwierdzającym

formularz.
3. USŁUGODAWCA nie łączy w żaden sposób udzielonych odpowiedzi z  DANYMI OSOBOWYMI pozostawionymi

przez USŁUGOBIORCĘ w SERWISIE (w formie danych sesji logowania, danych podanych w innych formularzach
w SERWISIE, danych w plikach COOKIES).

§11
Warunki świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

związanych ze SKLEPEM

Korzystanie przez USŁUGOBIORCĘ z USŁUG ELEKTRONICZNYCH związanych ze SKLEPEM jest nieodpłatne i dobrowolne.
1. Przeglądanie asortymentu SKLEPU nie wymaga REJESTRACJI w SERWISIE.
2. Składanie ZAMÓWIEŃ przez KLIENTA na PRODUKTY znajdujące się w asortymencie SKLEPU możliwe jest:

1) po zalogowaniu się na KONTO lub
2) po podaniu niezbędnych  DANYCH OSOBOWYCH i  adresowych umożliwiających realizację  ZAMÓWIENIA

bez REJESTRACJI w SERWISIE

3. Podczas składania  ZAMÓWIENIA USŁUGOBIORCA może wykonać  REJESTRACJĘ KONTA w  SERWISIE poprzez
zaznaczenie nieobowiązkowej opcji na FORMULARZU ZAMÓWIENIA.

4. Podczas składania ZAMÓWIENIA USŁUGOBIORCA może zalogować się na swoje KONTO w SERWISIE za pomocą
przycisku w wyróżnionej sekcji na FORMULARZU ZAMÓWIENIA.

5. REJESTRACJA i logowanie na KONTO odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w §6 REGULAMINU.
6. Podczas składania  ZAMÓWIENIA USŁUGOBIORCA może zapisać  się  do  NEWSLETTERA poprzez zaznaczenie

nieobowiązkowej opcji na FORMULARZU ZAMÓWIENIA.
7. Na czas składania ZAMÓWIENIA USŁUGODAWCA udostępnia USŁUGOBIORCY usługę KOSZYKA.
8. Korzystanie z usługi KOSZYKA rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego PRODUKTU do KOSZYKA.
9. Korzystanie z usługi KOSZYKA kończy się w jednym z następujących przypadków:

1) USŁUGOBIORCA złożył  ZAMÓWIENIE na PRODUKTY będące  w KOSZYKU,  klikając  przycisk  "Kupuję
i płacę" na FORMULARZU ZAMÓWIENIA, przez co KOSZYK został opróżniony;

2) USŁUGOBIORCA usunął wszystkie PRODUKTY z KOSZYKA;
3) USŁUGOBIORCA pozostawił  PRODUKTY w  KOSZYKU do  czasu  wygaśnięcia  lub  usunięcia  sesji

przechowującej dane KOSZYKA w przeglądarce internetowej USŁUGOBIORCY;
10. Na czas składania ZAMÓWIENIA USŁUGODAWCA udostępnia USŁUGOBIORCY FORMULARZ ZAMÓWIENIA.
11. Dodatkowe wymagania techniczne korzystania z FORMULARZA ZAMÓWIENIA:

1) posiadanie indywidualnego adresu e-mail.
12. USŁUGOBIORCA zobowiązany  jest  do wprowadzania  na  FORMULARZU ZAMÓWIENIA danych  zgodnych

ze stanem faktycznym.
13. Korzystanie z usługi FORMULARZA ZAMÓWIENIA rozpoczyna się w momencie naciśnięcia przycisku "Przejdź

do płatności" z poziomu KOSZYKA.
14. W  trakcie  składania  przez  USŁUGOBIORCĘ ZAMÓWIENIA z  poziomu  FORMULARZA ZAMÓWIENIA

USŁUGODAWCA udostępnia  USŁUGOBIORCY posiadającemu  KOD RABATOWY możliwość wpisania treści tego
KODU RABATOWEGO w wydzielonej sekcji. 

15. USŁUGODAWCA zastrzega  sobie  prawo  do  tworzenia  i  honorowania  KODÓW RABATOWYCH jedynie  dla
wybranych PRODUKTÓW.

16. Warunki  korzystania  z  KODÓW RABATOWYCH będą  określane  przez  USŁUGODAWCĘ w  wiadomościach,
komunikatach i dokumentach dostarczanych USŁUGOBIORCY wraz z KODEM RABATOWYM.

17. Korzystanie z usługi  FORMULARZA ZAMÓWIENIA kończy się w momencie skutecznego opuszczenia strony
z FORMULARZEM ZAMÓWIENIA na jeden z poniższych sposobów:
1) naciśnięcie przycisku "Kupuję i płacę" z poziomu FORMULARZA ZAMÓWIENIA;
2) przejście na inną podstronę SERWISU;



3) wyjście z SERWISU.

§12
Składanie ZAMÓWIEŃ

1. Do składania ZAMÓWIEŃ w SKLEPIE służy FORMULARZ ZAMÓWIENIA.
2. Warunkami koniecznymi skutecznego złożenia ZAMÓWIENIA są:

1) wypełnienie obowiązkowych pól FORMULARZA ZAMÓWIENIA tj. pól:
a) Imię,
b) Nazwisko,
c) Adres e-mail

manualnie przez KLIENTA bądź automatycznie przez SERWIS po zalogowaniu się KLIENTA na KONTO;
2) wyrażenie przez KLIENTA zgody na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH przez USŁUGODAWCĘ w celu

realizacji ZAMÓWIENIA;
3) akceptacja postanowień REGULAMINU;
4) wybranie METODY PŁATNOŚCI, za pomocą której KLIENT opłaci ZAMÓWIENIE.

3. Po  zatwierdzeniu  FORMULARZA ZAMÓWIENIA przyciskiem "Kupuję  i  płacę"  ZAMÓWIENIE zostaje  złożone
i oczekuje na płatność od KLIENTA.

§13
Zawieranie UMÓW SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY pomiędzy KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ dochodzi w momencie wysłania przez
SPRZEDAWCĘ do  KLIENTA POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA (POTWIERDZENIA ZAWARCIA UMOWY

SPRZEDAŻY).
2. SPRZEDAWCA dostarcza  KLIENTOWI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY drogą elektroniczną na

adres e-mail podany przez KLIENTA na FORMULARZU ZAMÓWIENIA.
3. SPRZEDAWCA wysyła  KLIENTOWI PRODUKT bądź  dostęp  do  PRODUKTU bezpośrednio  po  zaksięgowaniu

płatności za złożone ZAMÓWIENIE, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od momentu wpływu
całości kwoty tej płatności na rachunek SPRZEDAWCY.

4. ZAMÓWIENIE, które nie zostało opłacone w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu jego złożenia, jest
anulowane przez SKLEP, a UMOWA SPRZEDAŻY ulega rozwiązaniu.

§14
METODY PŁATNOŚCI

1. METODY PŁATNOŚCI dostępne w SKLEPIE to:
1) Przelew bankowy;
2) Przelew szybki  świadczony przez  PayPro  SA ul.  Kanclerska  15,  60-327 Poznań NIP:  779-236-98-87

Regon: 301345068;
3) BLIK  świadczony  przez  PayPro  SA ul.  Kanclerska  15,  60-327  Poznań  NIP:  779-236-98-87  Regon:

301345068;
4) Płatność kartą płatniczą świadczona przez Stripe Inc. 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA

94080 United States.
2. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia bądź wycofania na stałe jednej lub więcej

METOD PŁATNOŚCI oraz dodawania nowych METOD PŁATNOŚCI w SKLEPIE.

§15
Polityka zwrotów

1. KONSUMENT ma prawo do odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia.
2. Oświadczenie  o  zwrocie  PRODUKTU /  PRODUKTÓW KONSUMENT powinien  złożyć  SPRZEDAWCY

z wykorzystaniem KOMUNIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ bądź pisemnie.
3. W celu przyspieszenia realizacji  zwrotu zaleca się,  aby  KONSUMENT zgłosił  chęć odstąpienia od  UMOWY

SPRZEDAŻY drogą mailową na adres kontakt@psychoinspiracja.pl.
4. KONSUMENT może  skorzystać  z  formularza  zwrotu  PRODUKTU w  formacie  pdf  udostępnionego  przez

SPRZEDAWCĘ na na stronie https://psychoinspiracja.pl/formularz-zwrotu;
5. SPRZEDAWCA zwraca faktycznie zapłaconą przez  KONSUMENTA kwotę  ZAMÓWIENIA lub  CENĘ PRODUKTU

oraz odbiera KONSUMENTOWI dostęp do zwracanego PRODUKTU / zwracanych PRODUKTÓW.
6. SPRZEDAWCA wykonuje  zwroty  jedynie  na  numery  rachunków  bankowych  prowadzonych  przez  banki

w Polsce w walucie polski złoty (PLN).
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§16
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. USŁUGOBIORCA /  KLIENT ma prawo złożyć reklamację na jakość oferowanych PRODUKTÓW i świadczonych
usług w SERWISIE.

2. Reklamacja może zostać złożona na poniżej wymienione sposoby:
1) drogą elektroniczną przez FORMULARZ KONTAKTOWY dostępny pod adresem: 

https://psychoinspiracja.pl/kontakt/
2) drogą elektroniczną na adres e-mail:

kontakt@psychoinspiracja.pl
3) pisemnie, wysyłając reklamację na adres: 

Julia Skibińska 
ul. Widoczna 103/6 
04-661 Warszawa

3. Jeżeli reklamacja dotyczy PRODUKTU, zaleca się podanie przez KLIENTA w opisie reklamacji:
1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia

wady;
2) żądania  sposobu  doprowadzenia  PRODUKTU do  zgodności  z  UMOWĄ SPRZEDAŻY lub  oświadczenia

o obniżeniu CENY albo odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY oraz
3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez

SPRZEDAWCĘ.
4. Wymogi  podane  w  poprzednim  punkcie  mają  formę  jedynie  zalecenia  i  nie  wpływają  na  skuteczność

reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. SPRZEDAWCA /  USŁUGODAWCA udostępnia  KLIENTOWI /  USŁUGOBIORCY formularz reklamacji produktu pod

adresem https://psychoinspiracja.pl/formularz-reklamacji.
Użycie wskazanego formularza ma za zadanie ułatwić złożenie reklamacji KLIENTOWI / USŁUGOBIORCY i nie
jest wymagane do jej skutecznego złożenia.

6. USŁUGODAWCA /  SPRZEDAWCA ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia reklamacji, a jeśli tego nie zrobi w tym terminie,
uważa się, że żądanie KLIENTA uznał za uzasadnione.

§17
Gromadzenie danych o USŁUGOBIORCACH

1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez  SERWIS,  zabezpieczenia prawnego interesu  USŁUGODAWCY

oraz  w  celu  zapewnienia  zgodności  działania  SERWISU z  obowiązującym  prawem,  USŁUGODAWCA za
pośrednictwem SERWISU gromadzi i przetwarza niektóre dane o USŁUGOBIORCY.

2. W celu prawidłowego świadczenia usług,  SERWIS wykorzystuje i  zapisuje niektóre anonimowe informacje
o USŁUGOBIORCY w plikach COOKIES.

3. Zakres, cele, sposób oraz zasady PRZETWARZANIA danych dostępne są w OBOWIĄZKU INFORMACYJNYM oraz
w POLITYCE PRYWATNOŚCI, stanowiących integralną część REGULAMINU.

4. Rodzaje gromadzonych danych o USŁUGOBIORCACH zostały określone w §8 POLITYKI PRYWATNOŚCI.
5. Udostępniający swoje  DANE OSOBOWE w  SERWISIE USŁUGOBIORCA, który nie ukończył 16 roku życia, jest

zobowiązany  do  dostarczenia  do  USŁUGODAWCY zgody  na  PRZETWARZANIE tych  danych  wyrażonej  lub
potwierdzonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

6. Wyrażoną lub potwierdzoną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodę należy dostarczyć  niezwłocznie,
jednak nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu wyrażenia przez USŁUGOBIORCĘ zgody na
PRZETWARZANIE jego  DANYCH OSOBOWYCH.  W  przypadku  niedostarczenia  zgody  w  tym  terminie,
USŁUGODAWCA zastrzega  sobie  prawo  do  usunięcia  w SERWISIE KONTA USŁUGOBIORCY,  zaprzestania
świadczenia  USŁUGOBIORCY  USŁUG ELEKTRONICZNYCH, które wymagały skutecznego wyrażenia zgody na
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

7. Wyrażoną lub potwierdzoną zgodę przez rodzica lub opiekuna prawnego można dostarczyć za pomocą poczty
elektronicznej na adres  kontakt@psychoinspiracja.pl w formie wiadomości tekstowej lub czytelnego skanu
bądź zdjęcia. 

8. W przypadku pytań i wątpliwości,  USŁUGOBIORCA albo jego rodzic lub opiekun prawny może skontaktować
się z USŁUGODAWCĄ za pomocą formy kontaktu wybranej spośród wymienionych w §20 p. 9 REGULAMINIU.

§18
Prawa autorskie

1. Właścicielem SERWISU oraz praw autorskich do SERWISU jest USŁUGODAWCA.
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2. Część  danych  zamieszczonych  w  SERWISIE jest  chronionych  prawami  autorskimi  należącymi  do  firm,
instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z  USŁUGODAWCĄ i są wykorzystywane na
podstawie uzyskanych licencji lub opartych na licencji darmowej.

3. Na podstawie  ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania,
reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem
wyszukiwarek  Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Yandex, Baidu, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek
artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących
się w SERWISIE bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą KOMUNIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ich prawnego właściciela.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe,

rozumiane  jako  same  informacje,  bez  komentarza  i  oceny  ich  autora. Autor  rozumie  to  jako  możliwość
wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części
artykułów, o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

§19
Zmiany REGULAMINU

1. Wszelkie  postanowienia  REGULAMINU mogą  być  w  każdej  chwili  jednostronnie  zmieniane  przez
USŁUGODAWCĘ, bez podawania przyczyn.

2. Informacja  o  zmianie  REGULAMINU będzie  rozsyłana  z  wykorzystaniem  KOMUNIKACJI DROGĄ

ELEKTRONICZNĄ do  USŁUGOBIORCÓW zarejestrowanych  w  SERWISIE oraz  korzystających  z  usługi
NEWSLETTER.

3. W przypadku zmiany REGULAMINU jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla
USŁUGOBIORCÓW nieposiadających KONTA w SERWISIE.

4. W  przypadku  zmiany  REGULAMINU jego  postanowienia  wchodzą  w  życie  z  siedmiodniowym  okresem
przejściowym  dla  USŁUGOBIORCÓW posiadających  w  SERWISIE KONTA zarejestrowane  przez  zmianą
REGULAMINU.

5. Traktuje  się  iż  każdy  USŁUGOBIORCA,  kontynuujący  korzystanie  z  SERWISU po  zmianie  REGULAMINU

akceptuje go w całości.

§20
Postanowienia końcowe

1. USŁUGODAWCA nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za
treści  przekazywane i  publikowane  w  SERWISIE przez  USŁUGOBIORCÓW,  za  ich  prawdziwość,  rzetelność,
autentyczność czy wady prawne.

2. USŁUGODAWCA dokona wszelkich starań by usługi SERWISU były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on
jednak  żadnej  odpowiedzialności  za  zakłócenia  spowodowane  siłą  wyższą  lub  niedozwoloną  ingerencją
USŁUGOBIORCÓW, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

3. USŁUGODAWCA zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  jakichkolwiek  informacji  umieszczonych  w  SERWISIE

w wybranym przez USŁUGODAWCĘ terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia USŁUGOBIORCÓW

korzystających z usług SERWISU.
4. USŁUGODAWCA zastrzega  sobie  prawo  do  czasowego,  całkowitego  lub  częściowego  wyłączenia  SERWISU

w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania
o tym USŁUGOBIORCÓW.

5. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do wyłączenia SERWISU na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym
USŁUGOBIORCÓW.

6. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do dokonania cesji  w części  lub w całości  wszelkich swoich praw
i obowiązków związanych z  SERWISEM, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez
USŁUGOBIORCÓW.

7. Aktualnie obowiązująca wersja REGULAMINU znajduje w SERWISIE pod adresem:
https://psychoinspiracja.pl/regulamin-serwisu

8. Wersje regulaminu SERWISU, które funkcjonowały w przeszłości znajdują się w SERWISIE pod adresem:
https://psychoinspiracja.pl/archiwum-dokumentow

9. We  wszelkich  sprawach  związanych  z  działalnością  SERWISU należy  kontaktować  się  z  USŁUGODAWCĄ,
korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
1) FORMULARZ KONTAKTOWY dostępny w SERWISIE pod adresem https://psychoinspiracja.pl/kontakt;
2) adres e-mail: kontakt@psychoinspiracja.pl  ;  
3) numer telefonu: +48 798 702 737 (koszt połączenia zgodny ze stawką operatora).
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