REGULAMIN SERWISU www.earlylogic.pl / www.earlylogic.com
§1 Zakres przedmiotowy
1. Niniejszy Regulamin serwisu www.earlylogic.pl/www.earlylogic.com (zwany dalej: Serwis),
zwany dalej Regulaminem, określa prawa, obowiązki i zasady korzystania z Serwisu przez
Użytkownika, a także prawa i obowiązki właściciela Serwisu, tj. spółki EarlyLogic Sp. z o.o.
zwaną dalej Usługodawcą.
2. Niniejszy Regulamin odnosi się także do innych stron internetowych, za pośrednictwem
których Usługodawca świadczy usługę dostępu do aplikacji, o których mowa w niniejszym
Regulaminie.
§2 Słowniczek
1. Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) Konto – indywidualne konto Użytkownika w systemie elektronicznym, prowadzone
i zarządzane przez Usługodawcę,
2) Konto demo - indywidualne konto Użytkownika w systemie elektronicznym,
prowadzone i zarządzane przez Usługodawcę, umożliwiające Użytkownikowi
dostęp do wybranych przez Usługodawcę aplikacji Serwisu,
3) Aplikacje – programy wchodzące w skład Serwisu, umożliwiające diagnozę
dyskalkulii i innych zaburzeń matematycznych oraz rewalidację dyskalkulii i innych
zaburzeń matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (grupa wiekowa 3-5)
oraz u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (grupa wiekowa 6-8),
4) Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o Użytkowniku oraz nadanie
mu loginu i hasła,
5) Serwis - program stworzony przez EarlyLogic sp. z o. o. służący do diagnozy oraz
rewalidacji dyskalkulii oraz innych zaburzeń matematycznych u dzieci w wieku
przedszkolnym (grupa wiekowa 3-5) oraz u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
(grupa wiekowa 6-8),
6) Urządzenie końcowe - wszelkie podłączone do Internetu urządzenia umożliwiające
korzystanie z zasobów Platformy, w szczególności komputer, laptop, telefon
komórkowy, tablet,
7) Usługodawca – EarlyLogic sp. z o. o., ul. Borowska 283 B, 50-556 Wrocław,
NIP 6762491175, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000568538, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,
8) Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182),
9) Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631),
10) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422),

11) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. Osoby nieposiadające
zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do
czynności prawnych mogą być Użytkownikiem, jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie Serwisu.

§3 Serwis
1. Serwis jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie
przysługują wyłącznie Usługodawcy.
2. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z aplikacji
umożliwiających diagnozę dyskalkulii i innych zaburzeń matematycznych oraz rewalidację
dyskalkulii i innych zaburzeń matematycznych .
3. W ramach Serwisu Użytkownik wybiera czy skorzysta z aplikacji diagnozy dyskalkulii i
innych zaburzeń matematycznych czy skorzysta z aplikacji rewalidacji dyskalkulii i innych
zaburzeń matematycznych.
4. Usługodawca umożliwia Użytkownikom skorzystanie z Serwisu w wersji desktopowej oraz
mobilnej, tj. przy użyciu telefonów komórkowych i tabletów. Usługodawca zastrzega, że
Użytkownik korzystający z wersji mobilnej posiadać będzie dostęp do serwisu w
ograniczonym zakresie, przystosowanym do zdalnego korzystania z serwisu.
5. Dostęp do pełnej wersji kursu jest odpłatny, zgodnie z zasadami wskazanymi w §10 .
Użytkownik może korzystać nieodpłatnie z ograniczonej wersji kursu po uprzednim
założeniu przez Użytkownika konta demo.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych sposobów sprzedaży dostępu
do Serwisu, przy czym szczegółowe zasady odnoszące się do nowego sposobu sprzedaży
zostaną za każdym razem określone w odrębnym regulaminie.
§4 Prawa autorskie
1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej
www.earlylogic.pl/www.earlylogic.com, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne,
dźwiękowe, filmowe oraz ich układ stanowią własność intelektualną Usługodawcy bądź
podmiotów trzecich.
2. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź
innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy,
o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
§5 Wymagania techniczne
1. W celu korzystania z Serwisu w wersji desktopowej wymagane jest:
1) posiadanie przez Użytkownika komputera mającego dostęp do sieci Internet;
2) korzystanie przez Użytkownika z systemu operacyjnego iOS wersja 10.6 lub wyższej,
Windows XP lub wyższy, Linux lub wyższy;
3) korzystanie przez Użytkownika z jednej z następujących przeglądarek internetowych:
Chrome, Firefox w wersji co najmniej 3 lub Opera w wersji co najmniej 10 lub nowsze;

4)

posiadanie przez Użytkownika zainstalowanego na komputerze oprogramowania
Adobe Flash 9.x lub nowszego JAVA.

2. W celu korzystania z Serwisu w wersji mobilnej wymagane jest posiadanie przez
Użytkownika zainstalowanego systemu operacyjnego Android oraz dostęp do Internetu.
3. Do korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych
zwanych "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia
Użytkownikami zalogowanie się na konta i korzystania z pełnego dostępu do zasobów
Serwisu.
4. Do pełnego korzystania z desktopowej wersji Serwisu niezbędne są monitor oraz głośniki
(lub słuchawki).
§6 Rejestracja Użytkownika. Konto Użytkownika
1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest zarejestrowanie się poprzez założenie konta
Użytkownika.
2. Założenie konta jest bezpłatne.
3. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego
znajdującego się na stronie internetowej www.earlylogic.pl/www.earlylogic.com bądź za
pośrednictwem jednego z portali społecznościowych na których dostępne jest konto
Serwisu. Użytkownik rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego
Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
4. Formularz rejestracyjny, o którym mowa w ustępie poprzednim, wypełnia się poprzez
podanie przez Użytkownika adresu e-mail. Podanie adresu e-mail przez Użytkownika jest
dobrowolne, ale niezbędne do jego zarejestrowania.
5. Użytkownik, który wykupił dostęp do Serwisu za pośrednictwem podmiotu
dystrybucyjnego (np. Groupon) lub otrzymał dostęp zakupiony w ramach pakietu większej
ilości dostępów, uzyskuje dostęp do kursu po wprowadzeniu na stronie internetowej
kursu kodu aktywacyjnego zamieszczonego na dokumencie (np. voucherze, bonie).
6. Podany w trakcie rejestracji przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany będzie
wyłącznie do przesyłania przez Usługodawcę informacji związanych z działaniem Serwisu.
7. Użytkownik w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez
Usługodawcę treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z Serwisem.
8. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika adresu e-mail, za pomocą
którego Użytkownik będzie się logować na swoje konto.
9. Użytkownik zobowiązany jest do podania w procesie rejestracji prawdziwych danych.
10. Założenie konta przez Użytkownika za pośrednictwem portalu społecznościowego
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na publikowanie przez Usługodawcę nazwy oraz
zdjęcia i/lub znaku graficznego Użytkownika, pobranych z danego portalu
społecznościowego, poprzez wyświetlanie tych danych na publicznym profilu Użytkownika
oraz innych podstronach serwisu.
11. Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego winny być przez Użytkownika
zalogowanego aktualizowane.
12. Użytkownik ma wgląd do swoich danych i uprawniony jest do ich edytowania w każdej
chwili.
13. Z jednego konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.

14. Celem zalogowania się niezbędne jest podanie przez Użytkownika prawidłowego loginu i
hasła.
15. W sytuacji, w której Użytkownik zapomni hasła, może on skorzystać z opcji „Zapomniałem
hasła” dostępnej na stronie Serwisu.
§7 Dostęp do Serwisu
1. Użytkownik, który jest zarejestrowany, uprawniony jest do korzystania z Serwisu w
ograniczonym zakresie za pośrednictwem konta demo.
2. Użytkownik, który uiści opłatę za dostęp do aplikacji Serwisu, uprawniony jest do
korzystania z pełnej wersji aplikacji przez okres, na jaki został on wykupiony.
3. Usługodawca uruchomi wybraną i opłaconą przez Użytkownika aplikację po upływie 1
dnia od daty zawarcia umowy. W sytuacji, w której Użytkownik złoży Usługodawcy
wyraźne oświadczenia zawierającego żądanie, aby świadczenie usługi rozpoczęło się w
terminie krótszym, niż wskazany w zdaniu poprzednim, Usługodawca dołoży wszelkich
starań, aby uczynić zadość żądaniu Użytkownika. Usługodawca zastrzega jednak, że nie
uruchomi aplikacji wcześniej niż przed upływem 72 godzin od zaksięgowania wpłaty ze
strony Użytkownika.
4. Po upływie okresu, na jaki aplikacja została on wykupiona, dostęp do aplikacji staje się
nieaktywny. Celem dalszego korzystania z pełnej wersji aplikacji , konieczne jest uiszczenie
przez Użytkownika opłaty.
§8 Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest do niezakładania konta użytkownika, którego nazwa
nawiązuje do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodne z dobrym
obyczajem i/lub do których Użytkownik nie ma stosownych uprawnień.
2. Wyłączona jest możliwość posługiwania się przez Użytkownika nazwą konta, która jest
adresem strony internetowej i/lub napisami będącymi znakiem towarowym, a także
znakami mogącymi naruszać prawa osób trzecich.
3. Użytkownik winien przestrzegać następujących zasad w zakresie bezpieczeństwa danych:
1)
chronić
hasła
do
konta
przed
dostępem
osób
trzecich,
2) wylogowywać się przez Użytkownika z konta za pomocą przycisku „Wyloguj”, zwłaszcza
podczas korzystania z Serwisu z urządzeń dostępnych publicznie np. umieszczonych w
szkołach, kawiarniach internetowych itp.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się przez Użytkownika do
zasad wskazanych w ustępie poprzednim.
5. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań, które mogą powodować
destabilizację działania Serwisu bądź w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu
innym Użytkownikom.
6. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika prób uzyskania dostępu do zasobów,
do których Użytkownik nie posiada uprawnień.
7. Użytkownik podczas rejestracji może również wyrazić zgodę na przesyłanie przez
Usługodawcę informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
§9 Uprawnienia i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca uprawniony jest do odmowy zarejestrowania Użytkownika, który nie
zastosuje się do obowiązków wskazanych w §8 ust. 1 i ust. 2.
2. Usługodawca uprawniony jest do przesyłania Użytkownikowi na adres e-mail podany w
trakcie rejestracji informacji związanych z działaniem Serwisu.
3. W sytuacji uprzedniego wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie treści
reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z Serwisem, Usługodawca
uprawniony jest do przesyłania Użytkownikowi drogą elektroniczną tych treści.
4. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego zablokowania lub usunięcia konta
Użytkownika, który w rażący sposób nie przestrzega niniejszego Regulaminu.
5. Usługodawca obowiązany jest przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy
na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem
świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia
z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z
konsumentem, jak również informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na
dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia
od umowy.
§10 Płatności
1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z pełnej wersji aplikacji po uiszczeniu opłaty,
w wysokości wskazanej na stronie internetowej danego kursu.
2. Opłaty wskazane na stronach internetowych poszczególnych aplikacji są cenami brutto,
które zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.
3. Wysokość opłaty uzależniona jest od długości dostępu do aplikacji, jaką wybierze
Użytkownik.
4. Użytkownik może dokonać płatności za usługę w formie przelewu bankowego, płatności
przekazem pocztowym lub za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności - firmy
PayU S.A
5. W przypadku płatności za pośrednictwem podmiotów obsługujących płatności,
Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany na stronę internetową danego
podmiotu, a następnie dokonuje płatności zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez
ten podmiot.
6. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za zakupienie dostępu do Serwisu powinien
poinformować o tym fakcie Usługodawcę. Informacja, o której mowa w zdaniu
poprzednim, powinna zostać przekazana Usługodawcy w formie mailowej w terminie 7
dni od dnia realizacji płatności.
7. Usługodawca zastrzega, że przewiduje wprowadzenie usługi płatniczej umożliwiającej
automatyczne i okresowe obciążanie karty Użytkownika (tzw. płatności subskrypcyjne),
jak również płatności za pośrednictwem SMS po dostosowaniu przez Usługodawcę
warunków technicznych wymaganych do obsługi tego rodzaju płatności.
§11 Zgłaszanie nieprawidłowości
1. Każdy Użytkownik w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z
funkcjonowaniem Serwisu uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres: earlylogic@earlylogic.com bądź w formie listownej na adres
Usługodawcy.

2. Zgłoszenie Użytkownika powinno zawierać dane adresowe Użytkownika, nazwę
Użytkownika, a także wskazanie usługi, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem
zgłoszenia.
3. Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14
dni od daty jego otrzymania.
4. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych,
szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody
niezależne i niezawinione przez Usługodawcę (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.),
termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika
dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo
przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
6. Odpowiedź zostanie wysłana Użytkownikowi w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał
zgłoszenie nieprawidłowości, na adres wskazany w zgłoszeniu.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi
odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za
pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.
§12 Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.
33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.
2014 r., poz. 827).
2. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu
od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr
1
do
niniejszego
Regulaminu/dostępny
jest
na
stronie
internetowej
http://earlylogic.com/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20Regulaminu%2
0Serwisu%20WWW.docx
3. Usługodawca nie przewiduje możliwości złożenia przez Użytkownika oświadczenia o
odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem.
5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Usługodawca ma
obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie
dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
§13 Przetwarzanie danych osobowych

1. Użytkownik podając podczas rejestracji swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich
przetwarzanie przez Usługodawcę w celu korzystania z Serwisu zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo
do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w art.
32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Dane dotyczące Użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie
przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub
organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z
przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Administratorem danych osobowych klientów jest Usługodawca.
§14 Polityka prywatności
1. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika
zapisywane są pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania serwisu.
2. Poprzez rejestrację lub korzystanie z serwisu, przy włączonej obsłudze plików „cookies”,
Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików „cookies” tj. zapisywanie
tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików
„cookies” żadne dane osobowe nie są przetwarzane i/lub przechowywane.
4. Pliki „cookies” nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego Użytkownika, nie
niszczą systemu, nie powodują zmian konfiguracyjnych, a także nie mają żadnego wpływu
na działanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym Użytkownika.
5. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do odwołania zgody na wykorzystanie przez
Usługodawcę plików „cookies”. W tym celu Użytkownik winien dokonać stosownych
zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z Serwisu. W
takim przypadku Użytkownik pozbawiony będzie możliwości korzystania z Serwisu.
6. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików „cookies” w urządzeniu
końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
7. Dane uzyskiwane automatycznie, jak np. numer IP komputera Użytkownika, wynikające z
ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych, są gromadzone w logach serwera,
na którym opublikowany jest Serwis.
§15 Zmiany Regulaminu
1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o
czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian,
poinformuje na stronie internetowej www.earlylogic.com oraz drogą elektroniczną.
2. Usługodawca poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej www.earlylogic.com, informacji o dokonaniu zmian i
zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z
dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie. Dodatkowo Usługodawca wyśle do
Użytkowników stosowną informację na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail.

3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn
technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych
przyczyn.
4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wejściu w życie zmian Regulaminu
równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich
opublikowania na stronie internetowej Platformy i wysłania stosownej informacji do
Użytkowników.
§16 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, w sposób
umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem
http://earlylogic.com/files/REGULAMIN%20SERWISU%20WWW.pdf
3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się w formie pisemnej bądź elektronicznej. W
przypadku komunikacji pisemnej wszelka korespondencja powinna być kierowana na
adres Usługodawcy. Po otrzymaniu korespondencji pisemnej Usługodawca udzieli
odpowiedzi na adres podany w piśmie Użytkownika. W przypadku komunikacji
elektronicznej Usługodawca będzie wysyłał Użytkownikowi informacje na adres e-mail
wskazany w trakcie rejestracji.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej
Serwisu.
6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie
narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego
postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom
nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usługi Serwisu będą
rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez
właściwy miejscowo i rzeczowo dla Usługodawcy sąd powszechny.
8. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest
prawo polskie.
9. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
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