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Korzystając z Serwisu oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem i wyrażasz zgodę na warunki 
w nim przedstawione.  

Regulamin Serwisu  WWW.SPACE4LIVING.PL 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
a. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez 

Usługodawcę/Operatora, który określa zasady korzystania z Serwisu funkcjonującego 
pod adresem http://space4living.pl, w tym ogólne zasady realizacji przez 
Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki jego 
Usługobiorców/Użytkowników i Usługodawcy/Operatora, warunki zawierania 
i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 
z Usługobiorcami/Użytkownikami korzystającymi z Serwisu, jak i tryb postępowania 
reklamacyjnego; 

b. Usługodawca/Operator – Renata Długołęcka prowadząca działalność gospodarczą 
pod firmą Consortium Discovery Renata Długołęcka z siedzibą w Warszawie (02-691) 
przy ul. Obrzeżna 1B/99, NIP: 525-222-50-91, REGON: 555-11-96-976, wpisana do 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: Prezydenta m.st. Warszawy 
pod numerem: 462189; 

c. Serwis – witryna internetowa prowadzona przez Usługodawcę/Operatora pod 
adresem https://www.space4living.pl; 

d. Usługobiorca - użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi 
świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę; 

e. Ekspert/Profesjonalista – osoba korzystająca z Serwisu, będąca autorem artykułów, 
publikacji, wpisów w ramach kategorii Serwisu informacyjnego www.space4living.pl.; 

f. Profil – zbiór informacji na temat Eksperta/Profesjonalisty umieszczony w Serwisie 
w postaci podstrony Serwisu posiadającej adres 
https://www.space4living.pl/eksperci/; 

g. Wizerunek Eksperta/Profesjonalisty – zdjęcie Eksperta/Profesjonalisty zamieszczone 
pod jego artykułami i opublikowana w zakładce Eksperci 
https://www.space4living.pl/eksperci/; 

h. Komentarz – tekst, wpis, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane 
przekazane przez Eksperta/Profesjonalistę do Serwisu za pomocą odpowiedniej 
procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone 
w miejscu do tego wyznaczonym przez Usługodawcę/Operatora; 

i. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez 
jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na 
indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń 
do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania 
danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci 
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne; 

j. Członek Klubu Space4living – Usługobiorca/Użytkownik zarejestrowany, który 
dokonał rejestracji w serwisie niezbędnej do wykupienia Karty Członkowskiej Klubu 
Space4living/S4L. Regulamin Klubu Space4living/S4L wraz zasadami dotyczącymi 

http://space4living.pl/
http://m.st/
https://sip.lex.pl/#/document/17116702?cm=DOCUMENT
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członkostwa jest opublikowany na https://www.space4living.pl/klub/regulamin-
klubu; 

k. Konkurs – każdy konkurs dla Członków Klubu Space4living opublikowany w zakładce 
Serwisu. Regulamin Konkursu będzie udostępniony na stronie Serwisu w zakładce 
konkursy pod adresem https://www.space4living.pl/konkursy/ nazwa konkursu; 

l. Promocje –specjalne oferty Partnerów Serwisu lub podmiotów trzecich dla Członków 
Klubu Space4living, podlegające odrębnemu regulaminowi opublikowanemu pod 
adresem www.space4living.pl/promocje i www.space4living.pl/klub/regulamin-klubu 

2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Usługobiorców/Użytkowników 
korzystających z Serwisu, w tym również do Usługobiorców/Użytkowników dokonujących 
rejestracji przez serwisy trzecie. 

3. Poszczególne usługi (w tym usługi świadczone przez podmioty trzecie) w Serwisie mogą 
podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca/Operator wyraźnie określa w Serwisie jakie 
usługi podlegają takim osobnym regulaminom. 

4. W ramach Serwisu Usługodawca/Operator może, na podstawie stosownych porozumień, 
zapewnić Usługobiorcom/Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów lub usług 
administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty 
stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące 
w ramach ich serwisów. 

5. Zakup płatnych usług oferowanych w ramach Serwisu jest zarezerwowany jedynie dla 
pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność  do czynności prawnych lub dla  
osób niepełnoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą 
ich opiekunów ustawowych lub prawnych, przy czym w takim przypadku 
Usługobiorca/Użytkownik ten oraz osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są 
do nadzoru nad nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za jego działania, w szczególności 
ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy/Operatora i osób 
trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Usługobiorca/Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
Korzystając z Serwisu Usługobiorca/Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią 
niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego 
postanowień. 

7. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne 
bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym 
bez zgody Usługodawcy/Operatora. 

8. Zabronione jest przekazywanie przez Ekspertów/Profesjonalistów do serwisu materiałów, 
wypowiedzi, wpisów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa 
osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub 
naruszające dobra osobiste lub sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia 
społecznego. 

9. Usługodawca/Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność 
i aktualność zamieszczonych w Serwisie treści Ekspertów/Profesjonalistów, a w szczególności 
treści zawartych w komentarzach, publikowanych na profilach Serwisu na portalach 
społecznościowych automatycznie bez uprzedniej kontroli Usługodawcy. Usługodawca nie 
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez 
Usługobiorcę/Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, 
w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych przez Usługobiorcę/Użytkownika na ich 
podstawie. 

10. Usługodawca/Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, 
a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. 

https://www.space4living.pl/klub/regulamin-klubu
https://www.space4living.pl/klub/regulamin-klubu
https://www.space4living.pl/konkursy/
http://www.space4living.pl/promocje
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11. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu 
Usługodawcy/Operatora są następujące: komputer PC z procesorem Pentium II 233 Mhz, 
pamięcią 512 MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową. Wymagane jest 
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies. 

12. Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych: Mozilla Firefox 
17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, 
Chrome 25 lub wyższy lub inna zgodna. Zalecane są najnowsze wersje przeglądarek. 

§ 2 UŻYTKOWNICY  

1. Dostęp do Serwisu dla Usługobiorców/Użytkowników możliwy jest bez konieczności 
dokonywania rejestracji w Serwisie, chyba że dla skorzystania z określonej usługi Regulamin 
Serwisu wyraźnie stanowi, że konieczne jest uprzednie dokonanie rejestracji w Serwisie. 

2. Status Usługobiorcy/Użytkownika jest bezpłatny. 
3. Użytkownik/Usługobiorca akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do 

przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania praw 
autorskich oraz innych praw własności intelektualnej, a także do poszanowania dóbr 
osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów. 

4. Użytkownik/Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny 
z Regulaminem, przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi 
obyczajami.  

5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu 
korzystania z niego, Użytkownik/Usługobiorca, może skontaktować się z Operatorem poprzez 
przesłanie wiadomości mailowej na adres: biuro@space4living.pl 

6. Usługodawcy/Operatorowi przysługuje prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów 
zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu, pod kątem zgodności z wymogami 
Regulaminu lub przepisami prawa. 

7. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę/Operatora informacji o bezprawnym charakterze 
zamieszczonych w ramach Serwisu materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia 
decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. 

§ 3 KORZYSTANIE PRZEZ CZŁONKÓW KLUBU Z SERWISU  

1. Uzyskanie członkostwa w Klubie Space4living jest możliwe tylko po uprzedniej rejestracji 
Użytkownika w Serwisie. Do członka Klubu Space4living stosuje się Regulamin Serwisu, 
w szczególności § 2. ust. 3-7 Regulaminu. 

2. Dokonując rejestracji w Klubie Space4living, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego 
dane osobowe są prawdziwe.  

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez 
Użytkownika przy rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi 
możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał 
on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych 
za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas 
Rejestracji. 

4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. 
5. W celu dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji, 

który znajduje się na stronie Serwisu. Użytkownik powinien podać następujące dane: 
a. Login w postaci adresu e-mail wraz z hasłem, 
b. Numer Karty Członkowskiej Klubu Space4living, 

mailto:biuro@space4living.pl
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c. Imię, 
d. Nazwisko, 
e. Adres. 

6. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, 
użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu 
zgodnego z rzeczywistością. 

7.  Przy dokonywaniu rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora 
jego danych osobowych udostępnionych w związku z rejestracją w Serwisie w celu realizacji 
usług Serwisu. Jednocześnie Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie 
przez Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z rejestracją w celach 
reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań 
i preferencji Użytkowników, jednak wyrażenie zgody marketingowej nie jest konieczne do 
korzystania z usług Serwisu. 

8. Przy dokonywaniu rejestracji Użytkownik/Usługobiorca może dobrowolnie wyrazić zgodę na 
otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji materiałów informacyjnych 
przygotowywanych przez redakcję Serwisu. Użytkownik/Usługobiorca może w każdej chwili 
zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów, wysyłając e-mail z prośbą o wykreślenie z 
listy wysyłkowej. Wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych nie jest 
konieczne do korzystania z usług Serwisu. 

9. Użytkownik lub Ekspert/Profesjonalista oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo 
umieścić opublikowane materiały w Serwisie i że ich opublikowanie nie spowoduje powstania 
wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje 
naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli 
którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, 
niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania 
cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi 
roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po 
zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej 
odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub 
instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi 
roszczeniami i postępowaniami. 

10. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem 
do Konta Członka Klubu Space4living (S4L). Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w 
ścisłej tajemnicy hasła/ loginu koniecznego do identyfikacji Członka Klubu S4L. Zakazane jest 
udostępnianie komukolwiek hasła do identyfikacji Członka Klubu S4L. Hasło stanowi 
informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest 
za zapewnienie możliwie najwyższego poziomu zabezpieczenia hasła przed jego 
odtworzeniem przez inne osoby lub programy komputerowe.  

§ 4 PRAWA WYŁĄCZNE 

1. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z treści oraz materiałów należących do 
Usługodawcy w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek na gruncie obowiązujących 
przepisów prawa. W szczególności zabronione jest: 

a) zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub 
udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza 
dozwoloną prawem; 

b) umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było 
poznanie źródła pochodzenia materiałów; 
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c) zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do 
obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; 

d) rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub 
celu takiego rozpowszechniania. 

2. Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu. 
3. Wraz z zamieszczeniem danej treści lub danego materiału Użytkownik (Ekspert/Profesjonalista) 
udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów 
(w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w zakresie niezbędnych do 
publikacji danych treści lub materiału w ramach Serwisu. Licencja udzielona zostaje na czas 
nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji. 

§ 5 USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU 

1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności następujące Usługi: 
a) Udostępnianie zawartości Serwisu-Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie 

Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia strony zawierającej informacje o tematyce 
związanej z profilem Serwisu, w ramach której udostępniane będą teksty, zdjęcia, infografiki, 
materiały filmowe, dźwiękowe itp., 

b) Korzystanie z członkostwa w Klubie Space4living, które jest uregulowane w odrębnym 
regulaminie 

c) Uczestnictwo w Konkursach, które jest regulowane w odrębnych regulaminach, 
d) Korzystanie w ramach członkostwa w Klubie Space4living z Promocji, które są uregulowane 

w odrębnych regulaminach, 
e) Udostępnienia powierzchni reklamowej w Serwisie, co jest regulowane na podstawie 

odrębnych umów, 
f) Publikowanie profili i wizerunków Partnerów, Ekspertów/Profesjonalistów na podstawie 

odrębnych umów. 
2. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji. 
 
§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji jedynie w zakresie Usług odpłatnych świadczonych 
przez Usługodawcę w ramach Serwisu. 
2. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres mailowy: biuro@space4living.pl 
Wiadomość powinna zawierać przedmiot reklamacji, uzasadnienie, oznaczenie Użytkownika (imię, 
nazwisko, adres, adres e-mail). 
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji 
zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i w związku z tym 
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe. 
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania lub w ciągu 
14 dni od dnia uzupełniających informacji, o których mowa w ust. 3. Decyzja Usługodawcy dotycząca 
reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji. 
6. Użytkownik będący konsumentem, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, ma możliwość 
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.  

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Usługodawca/Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia 
prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę a także aby informacje 
zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości. 

mailto:biuro@space4living.pl
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2. Usługodawca/Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne 
nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były 
eliminowane na bieżąco.  

3. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn 
od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, 
klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.). 

4. Wyłączone jest żądanie odszkodowania z tytułu utraconych korzyści lub szkód następczych, 
ubocznych lub pośrednich związanych z roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu 
lub w inny sposób związanymi ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami. 

5. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy za Usługi bezpłatne 
oferowane w Serwisie. 

6. Zastrzeżenia zawarte w pkt 4-5 nie będą dotyczyć strat ani szkód wynikających z winy 
umyślnej Usługodawcy, ani nie będą obowiązywać w zakresie, w jakim są niedozwolone 
w świetle obowiązujących przepisów prawnych. 

7. Usługodawca zastrzega prawo do: 
a. zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju 

usług i funkcjonalności z zachowaniem odpowiedniej procedury informowania 
Użytkowników o wprowadzanych zmianach, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian 
polegających na usunięciu określonych funkcjonalności Serwisu stosowana będzie 
procedura przewidziana w punkcie 1 rozdziału „Postanowienia końcowe”; 

b. okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu albo do prac 
konserwatorskich lub prac podejmowanych w celu zminimalizowania ryzyka 
wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na 
jakość świadczonych w ramach Serwisu Usług; 

c. zaprzestania, świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, 
który narusza postanowienia Regulaminu 

d. zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamianiu o tym fakcie 
Użytkowników poprzez komunikat zamieszczony na stronie Serwisu umieszczony na 
14 dni przez zamknięciem Serwisu. 

§ 9 PLIKI COOKIES  

1. Podczas korzystania z Serwisu  w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje 
tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local 
storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie, 
w tym w szczególności w celu dokonania personalizacji treści udostępnianych Użytkownikowi. 
W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, 
w szczególności tych wymagających autoryzacji. 
2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub 
innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług 
oraz dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie 
https://www.space4living.pl/polityka-prywatnosci 

§ 10 DANE OSOBOWE 

1. W przypadku korzystania z niektórych usług w Serwisie, Użytkownik może podać swoje dane 
osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do 
świadczenia niektórych usług Serwisu. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych 
Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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2. Szczegółowe kwestie dotyczące danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności 
dostępnej na stronie Serwisu.  

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie 
przekazana Użytkownikom poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu w terminie 7 dni 
przed ich wejściem w życie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na dokonane zmiany Regulaminu, to 
powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. 
2. Nieważność jednego lub więcej postanowień Regulaminu nie pociąga za sobą nieważności innych 
postanowień. Usługodawca/Operator zobowiązuje się do dokonania stosownych zmian w treści 
Regulaminu, aby zastąpić nieważne postanowienie ważnym i wykonalnymi postanowieniem, które w 
jak największym stopniu będzie odzwierciedlało intencje Usługodawcy/Operatora. 
3. Usługodawca/Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia Usługobiorcom/Użytkownikom 
dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych 
Usługobiorców/Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści 
prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację 
określonych treści Serwisu. 
4. Usługodawca/Operator oświadcza, że brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem 
z usług świadczonych przez Serwis. 
5. Korzystanie z Serwisu podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych 
w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r oraz inne przepisy obowiązującego prawa. 
6. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z korzystania z Serwisu są sądy 
polskie.  
7. Dostęp do niniejszego Regulaminu jest możliwy w każdym czasie za pośrednictwem linku 
zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany 
i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 
8. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. W przypadku jakichkolwiek 
rozbieżności między polską wersją językową Regulaminu i inną wersją językową Regulaminu, 
wiążąca jest wersja polska. 
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 


