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REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ 
https://szkolarekin.pl   

 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za 

pośrednictwem Strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym 

https://szkolarekin.pl, która prowadzona jest przez Andrzeja Tomaszewskiego prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Tomaszewski EKOCITY wpisany do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalność (adres do doręczeń): ul. 

Szuwarowa nr 4 lok. 46, 30 – 382 Kraków, NIP: 6762061351, REGON: 120559007. 

2. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się w następujący sposób: 

a) Obsługa Klienta: adres e-mail: biuro@szkolarekin.pl  

b) Obsługa Klienta: telefon: (+48) 792 608 770, 

c) Biuro: Andrzej Tomaszewski EKOCITY, ul. Szuwarowa nr 4 lok. 46, 30 – 382 Kraków. 

 

3. Dostęp do Strony internetowej jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Użytkownicy ponoszą w 

związku z korzystaniem z niniejszej Strony internetowej, to koszt połączenia internetowego ze 

Stroną internetową, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u 

operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. 

4. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom regulamin, którego treść może być w 

każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, 

którym posługuje się Użytkownik. Regulamin dostępny jest również w formacie PDF, w celu 

otwarcia dokumentu, Użytkownik powinien posiadać oprogramowanie kompatybilne z 

formatem PDF. Usługodawca poleca w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który 

dostępny jest do pobrania bezpłatnie pod adresem elektronicznym https://www.adobe.com 

5. Definicje pojęć użytych w regulaminie: 

a) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

b) Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem elektronicznym 

https://szkolarekin.pl 

c) Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w 

regulaminie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest 

uczestnictwo Użytkownika w zajęciach nauki pływania, wskazanych każdorazowo na 

Stronie internetowej, które to zajęcia odbywają się w obiektach sportowych (pływalnia) 

wybranych przez Użytkownika. 

d) Usługodawca – Andrzej Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Andrzej Tomaszewski EKOCITY wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki, adres miejsca wykonywania działalność (adres do doręczeń): ul. 

Szuwarowa nr 4 lok. 46, 30 – 382 Kraków, NIP: 6762061351, REGON: 120559007. 

e) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z regulaminem mogą być 

świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa. 

mailto:biuro@szkolarekin.pl
https://szkolarekin.pl/
https://szkolarekin.pl/
mailto:biuro@szkolarekin.pl
https://www.adobe.com/
https://szkolarekin.pl/


 
 

 
 

Andrzej Tomaszewski EKOCITY | ul. Szuwarowa nr 4 lok. 46 | 30 – 382 Kraków | Polska 

NIP: 676-206-13-51 | REGON: 120559007 

Tel.: 792 608 770| E-mail: biuro@szkolarekin.pl 

 

2 

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę: 

a) Usługa panel Kursanta – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi dostępu 

do panelu Kursanta. Konto Użytkownika w panelu Kursanta, tworzone jest przez 

Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika zapisu na zajęcia nauki pływania. 

Usługa świadczona jest nieodpłatnie. 

b) Usługa formularz zapisu na zajęcia – usługa polegająca na udostępnieniu 

Użytkownikowi elektronicznego formularza umożliwiającego zapisanie na zajęcia 

nauki pływania. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. 

 

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 
1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki 

sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi. 

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 

posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące: 

a) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu, 
b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail), 

c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera,  
d) włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona 

obsługa języka JavaScript,  
e) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa. 

 

3. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zobowiązany jest do: 

a) korzystania ze Strony internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem oraz 

powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, 

b) korzystania z wszelkich treści dostępnych na Stronie internetowej wyłącznie na własny 

użytek, 

c) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach 

Strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d) niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm 

społecznych lub godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąkolwiek 

godność. 

 

§ 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem 

przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez 

Usługodawcę 
1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się 

z zagrożeniem po stronie Użytkownika, korzystającego z sieci Internet. 

 
2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: 

a) złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące 

szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego 

Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, 

b) programy szpiegujące – to programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą 

informacje o Użytkowniku i przesyłają je autorowi programu, 

c) włamania do systemu Użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich, 

d) wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę, 
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e) spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie 

do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym. 

3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub 

urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program 

powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik korzystający z usług 

świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie 

otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał 

regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym. 

§ 5 Zawieranie umów o odpłatne uczestnictwo w zajęciach nauki pływania 
1. Użytkownik może składać zamówienia za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej 

poprzez elektroniczny formularz, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

2. W zajęciach nauki pływania mogą brać udział osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia 

zwane dalej Uczestnikami. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach nauki 

pływania pod warunkiem okazania zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz ich 

oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych Uczestnika. 

 

3. Zajęcia nauki pływania prowadzone są w następujących lokalizacjach: 

a) Ośrodek Sportowy Kurdwanów Nowy, ul. Wysłouchów 34a, Kraków, 

b) Basen ZSOS nr 1 Nowa Huta, Osiedle Handlowe 4, Kraków, 

c) Międzyszkolny Basen Pływacki Nowa Huta, Osiedle Kolorowe 29b, Kraków, 

d) Basen SP 158, ul. Strąkowa 3A, Kraków. 

4. W celu złożenia zamówienia na zajęcia nauki pływania, należy kliknąć w przycisk „Zapisz 

się”, następnie należy wykonać następujące czynności: 

a) część 1 – podać dane kursanta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data 

urodzenia, 

b) część 1 – podać dane rodzica/opiekuna: imię, nazwisko rodzica/opiekuna (dane te 

wymagane są w przypadku, gdy Uczestnik nie ma ukończonych 18 lat), 

c) część 2 – podać dane dotyczące nauki pływania:  

 wybrać basen (wskazać miejsce gdzie będzie świadczona usługa nauki 

pływania), 

 wybrać typ zajęć: indywidualne lub grupowe, 

 określić doświadczenie pływackie (wskazać stopień zaawansowania), 

d) zapoznać się z regulaminem, 

e) zapoznać się z polityką prywatności, 

f) złożyć oświadczenie, iż stan Uczestnika (w szczególności dotyczy osób 

niepełnoletnich) jest dobry i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 

w zajęciach nauki pływania, 

g) kliknąć na przycisk „Wyślij”. 

 

5. Podczas wypełniania elektronicznego formularza, do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij” 

istnieje możliwość korygowania błędów przez Użytkownika. 

6. W kolejnym kroku Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail informacje zawierające 

dane Usługodawcy, wszystkie szczegóły związane zajęciami nauki pływania, w tym między 

innymi cenę brutto, możliwe formy oraz termin płatności, zakres usługi oraz sposób jej 
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realizacji, główne cechy świadczenia, termin spełnienia świadczenia z uwzględnieniem 

przedmiotu świadczenia, czas trwania Umowy, a także informacje o wszystkich dodatkowych 

płatnościach, jakie Użytkownik miałby ponieść w związku z Umową. Wiadomość e-mail 

zawiera również informację, iż w przypadku zawarcia przez Użytkownika Umowy pociąga to 

za sobą obowiązek zapłaty a dodatkowo, informację, że w razie spełnienia świadczenia przez 

Usługodawcę w pełni, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy, o ile wyrazi zgodę 

na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 

7. Użytkownik po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w § 5 pkt 6 może złożyć 

zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość e-mail wskazując wybraną formę płatności oraz 

określić czy wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do 

odstąpienia od Umowy. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy na warunkach określonych 

przez Usługodawcę. 

8. Po zawarciu Umowy, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi warunki zawartej Umowy, 

przesyłając stosowną wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail. 

§ 6 Płatności 
1. Formą płatności z tytułu zawartej Umowy jest przelew bankowy realizowany na wskazany 

rachunek bankowy Usługodawcy. 

2. Użytkownik powinien dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w 

terminie 30 dni.  

3. W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa 

w § 6 pkt 2 regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na 

dokonanie płatności z tytułu zawartej Umowy, o czym informuje Użytkownika pisemnie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, 

Usługodawca informuje Użytkownika, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego 

terminu, Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. W przypadku 

bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Usługodawcę na 

dokonanie płatności z tytułu zawartej Umowy, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi 

pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 Reklamacje 
1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z realizacją Umowy jak i 

jakością świadczonych w jej ramach usług. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: biuro@szkolarekin.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 792 

608 770, lub pisemnie na adres: Andrzej Tomaszewski EKOCITY, ul. Szuwarowa nr 4 lok. 46, 

30 – 382 Kraków. 

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu a 

także podać dane kontaktowe umożliwiające dostarczenie odpowiedzi na reklamację.  

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Użytkownika 

sposobem. 
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§ 8 Prawo odstąpienia od umowy 
1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 

dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów 

określonych w §8 pkt 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 

upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na 

adres: biuro@szkolarekin.pl lub pisemnie na adres: Andrzej Tomaszewski EKOCITY, ul. 

Szuwarowa nr 4 lok. 46, 30 – 382 Kraków. 

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru 

formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest 

obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty 

elektronicznej, Usługodawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi 

wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy 

użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument 

wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na 

rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą, której dokonano płatności.  

6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania 

rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym 

mowa w § 8 pkt 1, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od 

Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z 

uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny. 

7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów 

o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu 

świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy. 

§ 9 Umowne prawo wypowiedzenia umowy 
1. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o który mowa w § 

8 niniejszego regulaminu, Użytkownik może skorzystać z umownego prawa wypowiedzenia 

umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  

2. Do zachowania terminu wystarczające jest przekazanie informacji o zamiarze 

wypowiedzenia umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

biuro@szkolarekin.pl lub pisemnie na adres: Andrzej Tomaszewski EKOCITY, ul. Szuwarowa 

nr 4 lok. 46, 30 – 382 Kraków. 

3. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę dotycząca zajęć nauki pływania w trakcie całego 

okresu trwania zajęć nauki pływania, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia. 
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4. Termin 30 dniowy zaczyna biec od dnia otrzymania oświadczenia o zamiarze rezygnacji z 

zajęć nauki pływania. Umowa przestaje wiązać strony po upływie w/w okresu wypowiedzenia. 

5. W przypadku rezygnacji z zajęć nauki pływania i wykorzystaniu określonej ilości zajęć nauki 

pływania, zwrotowi podlega wyłącznie równowartość przyszłych, niewykorzystanych zajęć, 

których wartość obliczana jest proporcjonalnie, mając na uwadze kwotę wyjściową oraz liczbę 

niewykorzystanych zajęć. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego 

dokonano zapłaty za zajęcia nauki pływania bądź w innej formie wskazanej przez 

Użytkownika.  

6. Zajęcia z nauki pływania zaplanowane na okres przypadający po upływie okresu 

wypowiedzenia, czyli po czasie, w którym Umowa między stronami przestaje obowiązywać 

przepadają, co oznacza, iż nie mogą zostać zrealizowane na warunkach i zasadach 

wynikających z wcześniej zawartej Umowy. 

§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 
1. Użytkownik może składać reklamacje związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@szkolarekin.pl, telefonicznie 

pod numerem: (+48) 792 608 770, oraz pisemnie na adres: Andrzej Tomaszewski EKOCITY, 

ul. Szuwarowa nr 4 lok. 46, 30 – 382 Kraków. 

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu a 

także podać dane kontaktowe umożliwiające dostarczenie odpowiedzi na reklamację.  

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Użytkownika 

sposobem. 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na 

stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich 

Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

2. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych 

instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń: 

a) zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 

Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki 

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 30 – 001 Kraków, 

(http://www.krakow.wiih.gov.pl/), 

b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem 

konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, 

c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników 

konsumentów, 

d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej 

801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Federację Konsumentów. Infolinia 

czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00. Porady udzielane są 

bezpłatnie, dzwoniący ponosi jedynie koszt połączenia zgodny z taryfą swojego 

operatora, 

mailto:biuro@szkolarekin.pl
mailto:biuro@szkolarekin.pl
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
http://www.krakow.wiih.gov.pl/
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e) skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia dla 

Powiatu, Stowarzyszenia Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi 

drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl. 

3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający 

informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów 

konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: 

kontakt.adr@uokik.gov.pl  

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute 

resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i 

przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań 

umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej 

internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty 

elektronicznej do kontaktu to: biuro@szkolarekin.pl 

§ 12 Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Tomaszewski prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Andrzej Tomaszewski EKOCITY wpisany do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki, adres miejsca wykonywania działalność (adres do doręczeń): ul. Szuwarowa nr 4 

lok. 46, 30 – 382 Kraków, NIP: 6762061351, REGON: 120559007. 

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@szkolarekin.pl 

b) pisemnie: Andrzej Tomaszewski EKOCITY, ul. Szuwarowa nr 4 lok. 46, 30 – 382 

Kraków. 

 

3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności 

uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem 

przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

4. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych: 

a) w celu świadczenia usługi Konta w panelu Kursanta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres 

odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.  

b) w celu zawarcia i wykonania Umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

przez czas niezbędny do wykonania Umowy, a po tym czasie przez okres 

odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.  

c) w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony 

przez przepisy podatkowe, 

d) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o 

rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich 

przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości, 

mailto:biuro@szkolarekin.pl
mailto:porady@dlakonsumentow.pl
mailto:kontakt.adr@uokik.gov.pl
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:biuro@szkolarekin.pl
mailto:biuro@szkolarekin.pl
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e) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez 

okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.  

 

5. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych a także informacje na temat 

plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”. 

§ 13 Postanowienia końcowe 
1. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem. 

2. Wszelkie prawa do niniejszej Strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa 

własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych 

powodów, w szczególności w przypadku: 

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania 

regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem, 

b) zmiany funkcjonalności Strony internetowej w tym wprowadzenie nowych usług 

świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności, 

c) zmiany form płatności, 

d) zmiany danych teleadresowych, adresów elektronicznych. 

4. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także 

zawarte, realizowane lub wykonane Umowy, które objęte są regulaminem obowiązującym w 

dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Usługodawca opublikuje jednolity tekst 

regulaminu na Stronie internetowej ze wskazaniem daty obowiązywania.  

5. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail, 

dodatkowo informacja o zmianie regulaminu zostanie udostępniona w panelu Kursanta. 

Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed 

wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Użytkownika, 

który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, 730), ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, 1495), ustawy z dnia 30 maja 

2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495), ustawy z dnia 23 września 

2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) 

oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Treści zamieszczone na Stronie internetowej w szczególności teksty, grafiki stanowią 

własność Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do 

nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). 

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18 grudzień 2019 r. 
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Załącznik nr 1 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy) 

 

– Adresat: Andrzej Tomaszewski EKOCITY, ul. Szuwarowa nr 4 lok. 46, 30 – 382 Kraków, 

adres e-mail: biuro@szkolarekin.pl numer telefonu: (+48) 792 608 770 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło 

polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)  

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  

– Adres konsumenta(-ów)  

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  

– Data  
(*) Niepotrzebne skreślić 
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