REGULAMIN
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§1
Pojęcia
Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
1) Sprzedawca – Centrum Paweł Meyer z siedzibą w Gdańsku, ul Morenowe Wzgórze 8m8,
NIP 555-131-09-05 dostarczający Usługi za pośrednictwem Serwisu.
2) Użytkownik– usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta
z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.
3) Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i
dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru
połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną http://www.konto-ikze.pl.
4) Usługi– wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz
danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą
urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości
wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet.
5) Potwierdzenie Realizacji- zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres
mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu wniosku otwarcia konta IKZE zawierające
potwierdzenie treść ofert, dane dotyczące konta IKZE.
7) Dostarczanie Produktów - świadczenie Usług.
8) Mail– adres poczty elektronicznej;
9) Strony- Sprzedawca i Użytkownik.

§2
Postanowienia Ogólne
1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez
Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i
rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie,
zapisanie i wydrukowanie.
4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie
jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i
postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej
wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej
wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy
zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu
co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje

zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w
terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej
w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią . Do Dostarczania Usług ma
zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem,
reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących
wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę
zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych
przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
§3
Rodzaj i zakres działalności
Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) Usług za
pośrednictwem Serwisu w postaci składania wniosków o otwarcie konta IKZE.

§4
Zawarcie Umowy
1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej
oferowanych w nim Usług, tylko zaproszenie do składania ofert.
2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o
którym mowa w §5.
3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia
umowy.
4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero
Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie.
5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia
Realizacji.
§5
Składanie Zamówienia
1. Składanie zamówienia następuje poprzez:
a) złożenie wniosku o otwarcie konta IKZE poprzez formularz elektroniczny dostępny
na stronie

§8
„Dostawa” Usługi

1. Zamówione Usługi zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia,
o którym mowa w § 5 ust. 1, że sposób ich dostarczenia wynika ze specyfiki świadczonej
Usługi. W tym ostatnim wypadku dostarczenie odbywa się w sposób właściwy dla danej
Usługi.

§9
Odstąpienie
1. Użytkownik będący konsumentem może bez podawania przyczyny składając stosowne
oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie czternastu dni od dnia wydania
Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania
tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
§ 10
Wymagania techniczne
1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
a)

połączenie z siecią Internet,

b)

przeglądarka internetowa

c)

włączona obsługa Cookies i Java Script

2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia
wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości
funkcjonowania Serwisu.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych
przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z
Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub
Sprzedawcę.
2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało
niewadliwie.
3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim
zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również
za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z
Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami
prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy
dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika
błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez
Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
regulujące ochronę praw konsumentów.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują
przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych
obowiązujących przepisów prawa.
8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy według przepisów prawa.

