Regulamin Serwisu Internetowego schooldirect.pl
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy dokument „Regulamin Serwisu Internetowego www.schooldirect.pl” („Regulamin”) określa
zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Weekly.pl sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000341261, kapitał zakładowy: 40.000,00 zł, NIP: 5213546665
(„Administrator”), za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnionego przez Administratora
pod adresem: www.schooldirect.pl („Serwis”).

2.

Serwis jest miejscem opisującym najważniejsze elementy składowe warsztatów prowadzonych w
formie zdalnej przy wykorzystaniu dostarczonych treści cyfrowych, przygotowujących do podstawowej
matury z przedmiotów wskazanych w Serwisie oraz ich wariantów cenowych. Ich celem jest
przygotowanie przyszłego maturzysty do egzaminu dojrzałości.

3.

Osoba fizyczna będąca konsumentem, odwiedzająca lub korzystająca z funkcjonalności Serwisu
(„Użytkownik”), przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinna zapoznać się z Regulaminem i
jego przestrzegać. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na postanowienia Regulaminu, nie powinien
korzystać z Serwisu. Z Serwisu i warsztatów może korzystać wyłącznie Użytkownik, który ukończył 16
rok życia.
§2
Usługi świadczone w ramach Serwisu

1.

W ramach Serwisu Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z:
a) usługi informacyjnej, umożliwiającej wejście do Serwisu oraz przeglądanie, zapoznanie się z
treściami i materiałami tekstowymi, graficznymi, zdjęciowymi i multimedialnymi opisującymi
Warsztaty, zamieszczonymi przez Administratora w ramach Serwisu taki sposób, aby Użytkownik
miał do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym;
b) usługi umożliwiającej korzystanie przez Użytkownika z warsztatów wykorzystujących udostępniane
treści cyfrowe, celem przygotowania się do podstawowej matury z przedmiotów wskazanych w
Serwisie („Warsztaty”);
c) usługi formularza kontaktowego, umożliwiającej nawiązanie kontaktu z Administratorem poprzez
uzupełnienie elektrycznego formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie w zakładce
„Kontakt” oraz jego przesłanie (łącznie „Usługi”).

2.

Korzystanie z Serwisu oraz Usługi informacyjnej i Usługi formularza kontaktowego jest bezpłatne.
Korzystanie z Warsztatów jest odpłatne na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

3.

Korzystanie z Usługi informacyjnej odbywa się przez czas oznaczony, tj. rozpoczyna się z chwilą
wejścia do Serwisu oraz rozpoczęcia przeglądania jego treści, zaś kończy się po zakończeniu tych
czynności. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z odwiedzania oraz korzystania z
Serwisu.

4.

Korzystanie z Usługi formularza kontaktowego odbywa się przez czas oznaczony, tj. rozpoczyna się
od prawidłowego wypełnienia elektrycznego formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie w
zakładce „Kontakt”, zaś kończy się po jego przesłaniu.
§3
Zasady świadczenia Usługi Warsztatów

1.

Warsztaty obejmują odpłatne dostarczenie Użytkownikowi treści cyfrowych w postaci zadań, próbnych
testów maturalnych lub indywidualnych konsultacji (lekcji), przygotowujących do podstawowej matury
z przedmiotów wskazanych w Serwisie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.

Usługa warsztatów jest dostępna w różnych pakietach cenowych opisanych w Serwisie, obejmujących
różny zakres świadczeń („Pakiety”). Przykładowo Pakiet standardowy obejmuje codzienną paczkę
zadań do wykonania, określoną liczbę testów maturalnych, codzienne przypomnienia, raz w tygodniu
konsultacje (lekcję) na żywo (stream), zaś Pakiet pro obejmuje dodatkowo indywidualne wsparcie
(indywidualne konsultacje) korepetytora w postaci konwersacji poprzez komunikator tekstowy.

3.

W celu rozpoczęcia korzystania z Warsztatów Użytkownik wybiera Pakiet, dokonuje zapłaty za
pierwszy miesiąc korzystania z Warsztatów, a następnie pobiera aplikację mobilną "School Direct”
(„Aplikacja”) na swoje urządzenie mobilne (smartphone, tablet) ze sklepów AppStore i GooglePlay, co
będzie możliwe bez uiszczania dodatkowych opłat w tych sklepach. Pobierając Aplikację, Użytkownik
akceptuje jej warunki licencyjne i zobowiązuje się ich przestrzegać.

4.

Wybranie Pakietu i zapłata oznacza rejestrację Użytkownika w Serwisie i utworzenie jego konta.
Wymaga to podania imienia i nazwiska Użytkownika, numeru telefonu komórkowego oraz jego adresu
e-mail, a także obrania hasła dostępowego z co najmniej z 8 znaków, w tym dowolnej cyfry i znaku
specjalnego. Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych i aktualnych danych
osobowych. Rejestracja i utworzenie konta wymaga zaakceptowania Regulaminu i zapoznania się z
Polityką Prywatności i Plików Cookies Administratora udostępnioną w Serwisie („Polityka
Prywatności”).

5.

Użytkownik może utworzyć wyłącznie 1 konto w Serwisie.

6.

Użytkownik może zmienić lub odzyskać hasło, klikając w przycisk „zapomniałem hasła” lub „zmiana
hasła” w Serwisie oraz postępując z dalszymi instrukcjami pojawiającymi się w Serwisie.

7.

Administrator podejmuje działania zapobiegające dostępowi osób niepowołanych do konta. Jednakże
mogą one okazać się niewystarczające, jeżeli sam Użytkownik nie zachowuje zasad bezpieczeństwa.
Użytkownik powinien zachować w poufności swoje hasło i nie udostępniać go osobom trzecim.
Administrator nie zwraca się do Użytkownika o podanie hasła, za wyjątkiem logowania do konta. Aby
uniemożliwić dostęp do konta przez osoby niepowołane Użytkownik powinien niezwłocznie wylogować
się z konta po zakończeniu korzystania. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy
korzystaniu z automatycznego zapisywania loginów i haseł w ramach niektórych programów
komputerowych, w tym gdy korzysta z Serwisu na różnych urządzeniach lub z różnych numerów IP.

8.

Korzystanie z Warsztatów odbywa się przez czas oznaczony 3 miesięcy oraz rozpoczyna się z chwilą
dokonania wyboru Pakietu, utworzenia konta i dokonania zapłaty za pierwszy miesiąc korzystania z
Warsztatów. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail obejmującą kwotą do zapłaty za kolejny miesiąc
oraz link do płatności PayU / Przelewy24 / Blik. Brak uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc w terminie
do końca poprzedniego okresu rozliczeniowego będzie jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z
dalszego korzystania z Warsztatów.

9.

Upływ okresu korzystania z Warsztatów lub rezygnacja z korzystania z Warsztatów przed upływem
tego terminu oznacza automatyczne usunięcie konta Użytkownika, chyba że korzysta on jeszcze z
innego Pakietu. Usunięcie konta nie jest jednoznaczne z usunięciem danych osobowych Użytkownika,
które Administrator może przetwarzać nadal, np. do upływu okresu przedawnienia roszczeń z umowy
o korzystanie z Warsztatów (szczegóły w Polityce Prywatności).

10. Ceny Pakietów podane w Serwisie są cenami brutto, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług
(VAT). Administrator udostępnia możliwość zapłaty za pośrednictwem elektronicznych serwisów
płatności typu Przelewy24 lub PayU, a także za pośrednictwem usługi Blik.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Pakietów prezentowanych w Serwisie,
wprowadzania nowych Pakietów i modyfikowania dotychczasowych Pakietów. Zmiana cen nie dotyczy
Użytkowników, którzy już rozpoczęli korzystanie z danego Pakietu.
12. W celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do istotnych warunków umowy o świadczenie Usługi
Warsztatów, Administrator - po zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym - potwierdzi
rozpoczęcie Warsztatów w wiadomości e-mail przesłanej do Użytkownika, w tym cenę zamówionego
pakietu, opis świadczeń w ramach zamówionego Pakietu, wybrany przedmiot na maturze, liczbę
dostępnych zadań, testów, konsultacji (lekcji) i czas ich trwania itp., dołączając Regulamin, informację
o prawie odstąpienia od umowy wraz z wzorem formularza odstąpienia.
13. Administrator rejestruje konsultacje indywidualne, jednakże bez rejestracji wizerunku Użytkownika.
Użytkownik nie jest uprawniony do rejestrowania konsultacji w całości lub części, a także zapewniania
osobom trzecim dostępu do konsultacji w całości lub części oraz umożliwienia im takiego
rejestrowania, w całości lub części.

14. Użytkownikowi, z uwagi na fakt, że jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o
świadczenie Usługi Warsztatów, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy,
poprzez oświadczenie złożone Administratorowi w formie e-mailowej. Wówczas taką umowę uważa
się za niezawartą.
15. W takim wypadku Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji ze
wszystkich swoich urządzeń, a także do usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy
udostępnionych mu materiałów w ramach Usługi Warsztatów ze wszelkich nośników, w tym: (i)
usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie, (ii)
zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.
16. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o
odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem płatności
za ………….. Zwrot płatności będzie wykonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
Użytkownik użył do zapłaty za Usługę Warsztatów, chyba że Użytkownik zgodzi się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
17. Użytkownik nie może nadużywać prawa odstąpienia od umowy przez ciągłe i wielokrotne zawieranie
umowy o świadczenie Usługi Warsztatów i następnie odstępowanie od umowy. Prawo odstąpienia od
umowy ma służyć Użytkownikowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zawarcia umowy o świadczenie
usługi, jakiego dokonał na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego i wielokrotnego
darmowego testowania usługi Warsztatów, czy tez pobierania kolejnych materiałów udostępnianych w
ramach tek Usługi.
§4
Prawa własności intelektualnej
1.

Administrator lub jego licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej, w tym
praw autorskich osobistych lub majątkowych, praw wynikających z rejestracji znaku towarowego oraz
innych praw własności intelektualnych („Prawa Własności Intelektualnej”) w odniesieniu do Serwisu
i Aplikacji, jako całości lub jego elementów. Zawarte w Serwisie lub Aplikacji treści, teksty, koncepcje,
zdjęcia, grafiki, logo, testy, materiały edukacyjne, prezentacje, metodologia nauczania i utrwalania
wiedzy oraz znak towarowy „Direct School”, znaki towarowe innych podmiotów, jak również sam Serwis
lub sama Aplikacja jako całość, są chronione prawem autorskim oraz innymi Prawami Własności
Intelektualnej (,,Treści”).

2.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Aplikacji i ich zawartości nie oznacza nabycia praw na
dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich majątkowych lub innych Praw Własności
Intelektualnych do Serwisu, Aplikacji lub Treści. Użytkownik może zapoznać się z Treściami, pobrać je
i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego wyznaczonego przepisami
ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik może korzystać z
Aplikacji na warunkach licencji niewyłącznej, które Administrator może dołączyć do zaakceptowania
przez Użytkownika przy pobieraniu Aplikacji na swoje urządzenie mobilne (smartphone, tablet).

3.

Wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone w Serwisie lub
Aplikacji („Znaki”) są prawnie chronione. Zgoda na korzystanie z Serwisu lub Aplikacji nie jest
jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się w Serwisie lub Aplikacji.
Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Administrator
lub inny podmiot uprawniony do danego Znaku wyrazi pisemną zgodę na takie użycie.

4.

Z wyłączeniem zakresu objętego zezwoleniem w ramach Regulaminu, nie wolno Użytkownikom
rozprowadzać, publikować, zmieniać lub wykorzystywać Treści lub jej części, jak również wszystkich
Praw Własności Intelektualnej na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w sieci komputerowej lub
wykorzystywania Treści w jakikolwiek inny sposób, bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody
Administratora.
§5
Niewłaściwe korzystanie z Usług, Aplikacji lub Serwisu

1.

Użytkownicy są zobowiązani do niekorzystania z Usług, Aplikacji lub Serwisu:

a) w jakikolwiek sposób, który jest oszczerczy, obraźliwy, obelżywy, nieprzyzwoity, obsceniczny lub
ma charakter groźby, bądź w innych sposób narusza dobre obyczaje lub zasady współżycia
społecznego;
b) w jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek Prawa Własności Intelektualnej;
c) w celu wyrządzenia szkody innej osobie, w tym naruszając dobra (w tym osobiste) osób trzecich,
ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa;
d) w celu wprowadzenia wirusa lub innego niszczącego programu;
e) w jakikolwiek sposób stanowiący naruszenie obowiązujących przepisów prawa;
f) w jakikolwiek sposób nie objęty upoważnieniem Administratora lub z naruszeniem Regulaminu;
g) w jakikolwiek sposób powodujący zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów
teleinformatycznych Administratora, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub
zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych, korzystanie lub instalowanie
złośliwego oprogramowania;
h) w sposób polegający na rozsyłaniu z wykorzystaniem Serwisu lub Aplikacji niezamówionej
informacji handlowej, czy też podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych
mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika.

2.

Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić
funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji, do korzystania z niego w sposób nieuciążliwy dla innych
Użytkowników oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę Administratora, Użytkowników oraz
innych osób. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także
korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Aplikacji w sposób sprzeczny z ich celem i
przeznaczeniem, w tym warunkami licencyjnymi Aplikacji.

3.

Administrator nie umożliwia Użytkownikom zamieszczenia lub wprowadzania treści w ramach Serwisu
lub Aplikacji oraz nie stosuje mechanizmów i procedur służących do bieżącego monitorowania treści
zamieszczanych w ramach Serwisu lub Aplikacji przez Użytkowników.
§6
Odpowiedzialność

1.

Warsztaty stanowią narzędzie dla maturzystów do przygotowania się do egzaminu dojrzałości, co nie
oznacza, że Administrator gwarantuje osiągnięcie określonego wyniku na takich egzaminie przez
Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wynik Użytkownika na egzaminie
dojrzałości.

2.

Administrator ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania Serwisu
na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu w
sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z podaniem przez
Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub fałszywych danych.

5.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne w sprzęcie
komputerowym, urządzeniu końcowym, urządzeniu mobilnym, systemie teleinformatycznym lub
infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają
Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu lub Aplikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za
zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym sprzętem komputerowym lub
urządzeniem końcowym, urządzeniem mobilnym oraz systemem teleinformatycznym a Serwisem lub
Aplikację. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szybkość przesyłu danych i związane z tym
ograniczenia w odniesieniu do łącza internetowego Użytkownika.
§7
Reklamacje

1.

Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji w sprawach dotyczących Usług, Aplikacji lub Serwisu.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika składającego
reklamację i opis, na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze lub funkcjonowaniu Serwisu lub
Aplikacji.

2.

Reklamację można wnieść w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie / powinno nastąpić
zdarzenie stanowiące podstawę reklamacji. Reklamacje należy składać na adres e-mail:
reklamacje@weekly.pl

3.

Reklamację nie zawierającą danych wskazanych w ust. 1 powyżej, bądź złożoną po upływie terminu
określonego w ust. 2 powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator powiadomi
Użytkownika.

4.

Zgłoszenia reklamacji będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż
14 dni od daty jej otrzymania przez Administratora. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które wynikają
z niestosowania lub nieznajomości Regulaminu.

5.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na jego adres e-mail podany w
reklamacji.
§8
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług, Serwisu i Aplikacji

Podstawowym (minimalnym) warunkiem technicznym korzystania z Usług, Serwisu i Aplikacji jest
posiadanie:
a)

urządzenia technicznego (w tym również urządzenia mobilnego), takiego jak np. komputer, laptop,
tablet, telefon komórkowy, umożliwiającego dostęp do Internetu;

b)

dostępu do Internetu oraz aktywnego połączenia z Internetem pozwalającego na obustronną
komunikację przez protokół HTTPS;

c)

nowoczesnej przeglądarki internetowej zainstalowanej prawidłowo na powyższym urządzeniu
technicznym obsługującej następujące standardy:
•
•
•
•
•
•
•

HTTP i HTTPS;
HTML5 i XML;
CSS;
JavaScript (w tym DHTML);
grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG;
obiektowy model dokumentu (DOM);
ciasteczka niezbędne (akceptacja ciasteczek to funkcja zwykle domyślnie włączona w
przeglądarce).

d) Telefonu komórkowego z systemem:
• Android powyżej wersji 9.0
• iOS powyżej wersji 13.0
Ponadto, z uwagi na zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internet, przy korzystaniu z Serwisu oraz
Aplikacji Administrator zaleca posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
§9
Dane osobowe Użytkowników
1.

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE) („RODO”) Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Administrator, czyli
Weekly.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa.

2.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym
uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych są
zawarte w Polityce Prywatności. Przed korzystaniem z Usług lub Serwisu Użytkownik powinien się
zapoznać z jej postanowieniami.

§ 10
Kontakt z Administratorem
Jeśli macie Państwo pytania, sugestie, wątpliwości lub skargi odnośnie usług lub funkcjonowania Serwisu,
skontaktujcie się z nami tradycyjnie drogą pocztową lub e-mailowo: Weekly sp. z o.o., adres: ul.
Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, adres email: reklamacje@weekly.pl
§ 11
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług, Serwisu oraz Aplikacji podlegają prawu
polskiemu. Żadne postanowienie Regulaminu nie prowadzi do pozbawienia Użytkownika wyższego
poziomu ochrony, niż ten który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.

W razie sporów pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikami, będą one rozstrzygane polubownie,
zaś w razie braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia
sporu drugiej stronie, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego
właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zgodnie z polskimi przepisami prawa
proceduralnego.

3.

Użytkownicy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Są oni uprawnieni do złożenia skargi m.in. przez unijną platformę internetową ODR dostępną
pod adresem: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_pl. Mogą też złożyć wniosek w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego też za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.

4.

Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności w
każdym czasie za pośrednictwem linku aktywnego zamieszczonego w Serwisie w zakładce „Regulamin
Serwisu” / „Polityka Prywatności i Plików Cookies”, w formie, która umożliwia Użytkownikowi ich
pobranie, zapisanie na dowolnym nośniku, utrwalenie i wydrukowanie.

5.

Administrator może zmienić całość lub część Regulaminu, publikując zmienioną wersję Regulaminu w
Serwisie. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa,
wprowadzenia nowych funkcjonalności lub usług w Serwisie, sposobu ich świadczenia, zmiany
charakteru, celu lub przeznaczenia Serwisu. Zmiana taka nie może naruszać praw nabytych
Użytkowników, ani przepisów obowiązującego prawa.

6.

Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminie w ramach Serwisu
i będą obowiązywać po upływie 14 dni od momentu publikacji. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu
zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. Jednakże w odniesieniu do Użytkowników korzystających
z Usługi Warsztatów zmiany Regulaminu będą obowiązywały po ich akceptacji przez Użytkownika,
który zostanie powiadomiony o tych zmianach na podany adres e-mail co najmniej 14 dni przed ich
wejściem w życie, przy czym brak takiej zgody oznacza brak akceptacji zmian oraz dalsze korzystanie
z Usługi Warsztaty na dotychczasowych zasadach.

7.

Administrator zastrzega możliwość okresowych, cyklicznych przerw w działaniu Serwisu w celu
dokonania niezbędnych czynności technicznych związanych z jego funkcjonowaniem, wprowadzeniem
niezbędnych zmian, udoskonaleniem funkcjonalności Serwisu, dokonaniem napraw ewentualnych
utrudnień w jego funkcjonowaniu (tzw. „okna serwisowe”). O takich przerwach Administrator
poinformuje z wyprzedzeniem Użytkowników na stronach Serwisu.

8.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2022 roku.

