
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1. Przedmiot umowy
1. Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  zawarcia  oraz  wykonania  Umowy,  której

przedmiotem  jest,  w  zależności  od  dokonanego  przez  Klienta  wyboru:  strona
wizytówka, strona internetowa, blog firmowy lub sklep internetowy.

2. W  ramach  zawartej  Umowy  Klient  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji
wykonanie strony www na podstawie specyfikacji przedstawionej w Zamówieniu, to
znaczy:
a. utworzenie projektu graficznego strony www,
b. opracowanie strony www z wymaganymi funkcjonalnościami,
c. dodanie treści do zakładek w liczbie wybranej przez Klienta w czasie realizacji

Umowy, o ile w tym czasie Klient przedstawi wszystkie treści Wykonawcy,
d. instalacja i uruchomienie strony www na serwerze lub pomoc w powyższym,
e. pomoc  merytoryczna  w  zakresie  podstawowej  konfiguracji  strony  www  po

uruchomieniu.

§ 2. Definicje
Ilekroć w Regulaminie użyto następujących określeń, należy przez to rozumieć:
a. Regulamin –  niniejszy  Regulamin  szczegółowo  określający  przedmiot  Umowy,

warunki jej zawarcia oraz wykonania, jak również pozostałe postanowienia Umowy,
w szczególności prawa i obowiązki Wykonawcy oraz Klienta.

b. Wykonawca – Teresa Taczanowska-Jernalczyk prowadząca działalność gospodarczą
pod  firmą  Tiger  Studio  Teresa  Taczanowska-Jernalczyk z  głównym  miejscem
wykonywania  działalności  gospodarczej  pod adresem:  os.  Kościuszkowców 14/60,
Swarzędz  62-020,  legitymująca  się  NIP:  7771491092,  kontaktowy  adres  e-mail
biuro@taniastronawwwdlafirm.pl, kontaktowy nr telefonu +48 503 444 559.

c. Klient  –  Przedsiębiorca  albo  Konsument,  który  zamierza  zawrzeć  lub  zawarł  z
Wykonawcą Umowę.

d. Konsument  –  osoba  fizyczna  zawierająca  z  Wykonawcą  Umowę  niezwiązaną
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e. Przedsiębiorca  – osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca z Wykonawcą Umowę.

f. Umowa  –  umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą  a  Klientem  na  podstawie
Regulaminu.

g. Zamówienie  –  złożone  przez  Klienta  zlecenie  zawierające  pełną  i  kompletną
specyfikację strony www oraz dane osobowe Klienta.

h. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku niebędący dniem wolnym od
pracy na podstawie Ustawy o dniach wolnych od pracy.

i. Strona  WWW  -  w  zależności  od  dokonanego  przez  Klienta  wyboru:  strona
wizytówka, strona internetowa, blog firmowy lub sklep internetowy.

j. Podstrona – komponent menu lub strona url.
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§ 3. Oświadczenia Stron
1. Strony  zobowiązują  się,  że  dołożą  wszelkich  starań  i  będą  ze  sobą  zgodnie

współpracować  w  wykonaniu  niniejszej  Umowy  oraz  będą  się  wspierać  podczas
dokonywania  uzgodnień  i  koordynacji  procesu  przygotowania  i  wykonania  strony
www.

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie konieczne do należytego
wykonania Umowy.

3. Wykonawca oświadcza,  iż  Umowa zostanie  wykonana wedle  uznania Wykonawcy
osobiście  lub  przez  osobę  trzecią  legitymującą  się  odpowiednią  wiedzą  i
doświadczeniem. 

§ 4. Zawarcie Umowy
1. Klient  składa  Zamówienie  wykonania  strony  www  wyłącznie  za  pośrednictwem

poprawnie  wypełnionego  formularza  znajdującego  się  na  stronie  [•].  Złożenie
Zamówienia  wymaga  podania  odpowiednich  minimalnych  obowiązkowych  danych
osobowych oraz przedstawienia minimalnej specyfikacji Zamówienia na poniższych
warunkach.

2. Klient  składa  Zamówienie  poprzez  wypełnienie  obligatoryjnych  pól  formularza  w
zakresie  specyfikacji  Zamówienia.  Strona  www  może  się  składać,  wedle  wyboru
Klienta przedstawionego przy składaniu Zamówienia, z następujących elementów:
a. logo  (logo dostarcza Klient lub jest tworzone logo tekstowe przez Wykonawcę,
b. strona www posiada 4-40 zakładek, 4-40 podstron, maks. 40,
c. treść na podstrony  i stronę główną  dostarcza Klient, 
d. slider  dostarczony  przez  Klienta  albo  przez  Klienta  wykupiony  we  własnym

zakresie,
e. strona  www  może  być  rensponsywna,  jednakże  Klient  ma  świadomość,  iż  w

przypadku uznania przez Wykonawcę, że dana strona ze względów technicznych
nie może być responsywna, to wykonanie strony www w wersji nieresponsywnej
również będzie stanowiło należyte wykonanie Umowy,

f. dodatkowo Klient może wybrać galerię w formie zdjęć wklejonych lub dodatku
do Wordpress, maksymalnie 20 zdjęć,

g. mapka z lokalizacją firmy,
h. formularz  kontaktowy,  jednak  z  przyczyn  technicznych  serwera  może  nie

funkcjonować poprawnie, np. na home.pl i nazwa.pl (brak funkcjonalności w tym
zakresie nie stanowi nienależytego wykonania Umowy),

i. dodatkowo płatne  i  osobno wyceniane  są m.in.  następujące usługi:  dodatkowe
skrypty takie  jak  np.  slider z  aktualnościami,  zaawansowana galeria  zdjęć np.
dostęp na logowanie, instalacja  skryptu ułatwiającego edycję treści, możliwość
instalacji parallax effect.

3. Klient  uprawniony  jest  do  podania  oczekiwanej  dodatkowej,  niewskazanej  w
formularzu,  specyfikacji  strony  www  (przykładowo  wskazanej  w  ust.  2  lit.  i
niniejszego paragrafu), poprzez umieszczenie stosownych informacji w rubryce pod
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nazwą treść wiadomości, dodatkowe informacje. Celem uniknięcia wątpliwości brak
wypowiedzenia się Klienta co do danej funkcjonalności strony www oznaczać będzie
brak takiej funkcjonalności w realizowanej Umowie.

4. Wraz  z  informacjami,  o  których  mowa  w  ust.  1-3,  Klient  będący  Przedsiębiorcą
zobowiązany  jest  do  podania  następujących  danych:  imię,  nazwisko,  adres
zamieszkania, NIP, nazwa firmy, nr telefonu oraz adres e-mail.

5. Wraz  z  informacjami,  o  których  mowa  w  ust.  1-3,  Klient  będący  Konsumentem
zobowiązany  jest  do  podania  następujących  danych:  imię,  nazwisko,  adres
zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu oraz adres e-mail.

6. Zamówienie zostanie poprawnie złożone jedynie wtedy, gdy Klient wypełni wszystkie
obowiązkowe pola formularza, w tym gdy Konsument wyrazi zgodę na rozpoczęcie
świadczenia  usług  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  Umowy  oraz
zaakceptuje  fakt,  iż  wykonanie  umowy przed upływem terminu  do odstąpienia  od
Umowy  będzie  równoznaczne  z  utratą  prawa  do  odstąpienia  od  Umowy.
Nieprzedstawienie i niewypełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem danych i
pól formularza nie stanowi złożenia Zamówienia.

7. W terminie  do  2  dni  roboczych  od  złożenia  Zamówienia  Wykonawca  przedstawi
Klientowi  w  formie  dokumentowej  (e-mail,  faks,  SMS)  ofertę  zawierającą
wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  Umowy,  maksymalny  czas  realizacji
Umowy  oraz  dane  do  wpłaty  zadatku  w  wysokości  40%  wynagrodzenia  albo
poinformuje  o  braku  możliwości  wykonania  Umowy  w  związku  z  dodatkową
specyfikacją  przedstawioną  przez  Klienta  niemożliwą  do  zrealizowania  w  danym
przypadku.

8. Warunkiem  zawarcia  Umowy  jest  akceptacja  oferty,  co  następuje  poprzez  wpłatę
przez Klienta na podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego zadatku w
wysokości  40%  wysokości  wynagrodzenia  w  terminie  3  dni  roboczych  od  dnia
otrzymania  oferty.  Dniem  wpłaty  zadatku  jest  dzień  zaksięgowania  pełnej  kwoty
zadatku na rachunku Wykonawcy.

9. Zawierając niniejszą Umowę Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania
usługi  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy.  Potwierdzeniem
powyższego  jest  zaznaczenie  przez  Konsumenta  odrębnego  oświadczenia  przy
składaniu Zamówienia. Zawierając niniejszą Umowę Konsument potwierdza, iż zdaje
sobie sprawę z utraty prawa do odstąpienia od  Umowy,  w przypadku wykonania
Umowy  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  Umowy.  Potwierdzeniem
powyższego  jest  zaznaczenie  przez  Konsumenta  odrębnego  oświadczenia  przy
składaniu Zamówienia.

10. Informacje zawarte w Regulaminie, na stronie Wykonawcy taniastronawwwdlafirm.pl
oraz  w  cenniku  nie  stanowią  oferty  w  rozumieniu  Kodeksu  cywilnego,  lecz
zaproszenie do zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta jedynie w sposób wskazany
w  Regulaminie,  a  wynagrodzenie  wskazane  w  cenniku  usług  dodatkowych  ma
charakter  orientacyjny – Klientowi  przedstawiane  jest  wynagrodzenie  za realizację
danej strony www po złożeniu przez Klienta Zamówienia i wraz z odpowiedzią na
złożone Zamówienie.
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§ 5. Wykonanie Umowy
1. Zamawiający  zobowiązuje  się  przekazać  Wykonawcy materiały  źródłowe lub  inne

informacje (tekst do podstron, dane domeny, hostingu, zdjęcia, logo itp.) w formie i
formacie ustalonym przez Wykonawcę, gdy jest to konieczne i wynika z Zamówienia.

2. Nieprzekazanie  Wykonawcy  wszystkich  materiałów  źródłowych  lub  innych
informacji  potrzebnych  do  należytego  wykonania  Umowy  w  terminie  do  5  dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od Umowy
w terminie kolejnych 5 dni roboczych. Wykonawca uprawniony jest do zatrzymania
zadatku  w  przypadku  rozpoczęcia  realizacji  Umowy.  Na  żądanie  Konsumenta
Wykonawca  przedstawi  rozliczenie,  wykazując  poniesione  koszty  związane  z
realizacją  Umowy  do  czasu  odstąpienia  od  Umowy,  uzasadniające  zatrzymanie
zadatku bądź jego rozliczenie w inny sposób.

3. W terminie maksymalnym 7 dni roboczych od dnia wpłaty zadatku, o którym mowa w
§ 4 ust. 8 Regulaminu, Wykonawca zaprezentuje Klientowi do zatwierdzenia projekt
strony  www  (zwany  dalej  „projektem”).  Maksymalny  termin  wykonania  Umowy
ulega  odpowiedniemu  wydłużeniu  w przypadku,  gdy wykonanie  Umowy wymaga
dostarczenia przez Klienta materiałów źródłowych lub informacji w formie i formacie
ustalonym z Wykonawcą, a Klient opóźnia się w ich dostarczeniu.

4. Klient może zgłosić wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości
na adres e-mail biuro@taniastronawwwdlafirm.pl

5.  uwagi lub zastrzeżenia do projektu w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania na
warunkach określonych w ust. 7 lub wad na warunkach określonych w ust. 6

6. Brak zastrzeżeń oraz uwag we wskazanym terminie równoznaczne jest z przyjęciem
projektu  bez  zastrzeżeń  i  z  uznaniem  przez  Strony  należytego  wykonania  przez
Wykonawcę Umowy.

7. Wykonawca  zobowiązany jest  do  usunięcia  wad projektu  na  zasadach ogólnych  z
zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Wady projektu należy zgłaszać
za pośrednictwem adresu elektronicznego wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  maksymalnie  dwóch poprawek
niestanowiących wad projektu a dotyczących takich elementów strony www jak: treść
danej zakładki, zmiana tła, koloru danej strony, treść, rozmiar czy wielkość czcionki
lub slidera. Wprowadzenie wskazanych w zdaniu pierwszym poprawek nastąpi bez
dodatkowego  wynagrodzenia,  o  ile  wniosek  o  wprowadzenie  poprawek  zostanie
złożony  przez  Klienta  w  terminie  określonym  w  ust.  4  niniejszego  paragrafu.
Wprowadzenie poprawek nastąpi niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni
roboczych od dnia wniesienia żądania dokonania poprawek przez Klienta.

§ 6. Prace dodatkowe
Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych,
co wyniknie ze zmiany stanowiska lub upodobań Klienta lub wskutek okoliczności,
których  nie  można  było  przewidzieć  w  dniu  zawarcia  niniejszej  Umowy pomimo
zachowania należytej staranności, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę za
dodatkowym wynagrodzeniem, ustalonym z Klientem oraz w nowym, uzgodnionym
przez Strony terminie,  chyba że Wykonawca odstąpi  od Umowy w terminie 5 dni
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roboczych od dnia zgłoszenia żądania wykonania dodatkowych prac.  W przypadku
odstąpienia od Umowy Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia wynagrodzenia
przekraczającego wysokość zadatku, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu, o ile
uzasadnia to nakład pracy poniesiony do czasu odstąpienia od Umowy.

§ 7. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonane Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  w wysokości  ustalonej

przy  zawarciu  Umowy,  chyba  że  inne  wynagrodzenie  zostanie  ustalone  w trakcie
wykonywania Umowy z uwagi na zlecone dodatkowe prace albo zajdzie konieczność
rozliczenia Umowy przed jej całkowitym wykonaniem.

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne jest w następujący sposób:
a. pierwsza  część  -  warunkiem  zawarcia  Umowy  jest  wpłata  przez  Klienta

zadatku w kwocie 40% wynagrodzenia;
b. druga część – w wysokości 60% wynagrodzenia płatna w terminie 7 dni  od

dnia przedstawienia projektu.
3. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
4. Zgłoszenie żądania wprowadzenia poprawek, wola zlecenia dodatkowych prac oraz

nieuzasadnione  zgłoszenie  istnienia  wad nie  stanowi podstawy do wstrzymania  się
przez Klienta z zapłatą drugiej części wynagrodzenia.

5. Niepodanie przez Klienta danych do serwera, na którym ma być umieszczona strona
www uprawnia Wykonawcę do wysłania Klientowi w formie dokumentowej instrukcji
instalacji strony www na serwerze, nie stanowiąc podstawy do wstrzymania wypłaty
drugiej części wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje innych kosztów takich jak m.in. – hosting,
wykupienie domeny, innego, pozastandardowego skryptu, wykupienia zdjęć

7.  ze stocków, chyba że Strony wyraźnie postanowiły inaczej.

§ 8. Odstąpienie od Umowy
1. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w formie dokumentowej na

warunkach wskazanych w Regulaminie oraz przepisach powszechnie obowiązujących.
W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od Umowy Strony winny dokonać rozliczeń,
uwzględniających  dotychczas  wykonaną  przez  Wykonawcę  pracę.  Za  dotychczas
wykonane  przez  Wykonawcę  pracę  Wykonawca  winien  otrzymać  odpowiednie
wynagrodzenie.  Wykonawca  jest  uprawniony  do  zatrzymania  zadatku,  chyba  że
poniesiony do czasu odstąpienia od Umowy nakład pracy uzasadnia częściowy zwrot
zadatku.

2. Na zasadzie art.  27 Ustawy o prawach konsumenta Konsument uprawniony jest do
odstąpienia  od  Umowy  bez  podawania  przyczyn  i  bez  ponoszenia  kosztów,  z
zastrzeżeniem wskazanym w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do
zachowania  terminu  wystarczy  wysłanie  oświadczenia  przed  jego  upływem.
Preferowanym sposobem odstąpienia od Umowy jest złożenie oświadczenia w formie
dokumentowej na adres e-mail biuro@taniastronawwwdlafirm.pl. 

3. Konsument  może  odstąpić  od  umowy,  składając  Wykonawcy  oświadczenie  o
odstąpieniu  od  umowy.  Oświadczenie  można  złożyć  na  formularzu,  którego  wzór
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stanowi  załącznik  nr  2  do Regulaminu.  Sposób wypełnienia  oświadczenia  opisany
został w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4. W przypadku gdy Konsument odstąpi od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia
wykonania  usługi  zobowiązany jest  do zapłaty na rzecz  Wykonawcy poniesionych
uzasadnionych  kosztów.  Kwotę  zapłaty  oblicza  się  proporcjonalnie  do  zakresu
spełnionego  świadczenia,  z  uwzględnieniem  uzgodnionej  w  Umowie  wysokości
wynagrodzenia.  Wykonawca  dokonuje  proporcjonalnego zwrotu  zadatku  albo  żąda
stosownej dopłaty mając na względzie zakres wykonanej Umowy i poczyniony nakład
pracy.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do  Umowy,  jeżeli  Wykonawca  wykonał  w  pełni  usługę  za  wyraźną  zgodą
Konsumenta,  który  został  poinformowany  przed  rozpoczęciem świadczenia,  że  po
spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6. Przedsiębiorca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w formie dokumentowej w
terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Postanowienia ust. 1 znajdują w
takim przypadku odpowiednie zastosowanie.

§ 9. Odpowiedzialność Stron
1. Warunkiem należytego wykonania przez Wykonawcę Umowy jest wykonanie przez

Wykonawcę strony www zgodnie ze specyfikacją zawartą w złożonym Zamówieniu,
ewentualnie z dalszą zmianą zaakceptowaną przez Strony. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za nienależyte wykonanie
lub niewykonanie Umowy na zasadach ogólnych.

3. Na zasadzie  art.  558  §  1  Kodeksu  cywilnego  Strony wyłączają  odpowiedzialność
Wykonawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi.

4. Jakiekolwiek  zmiany,  uwagi,  zastrzeżenia  co  do  należytego  wykonania  Umowy
zgłoszone  po terminie  uprawniającym do zgłoszenia  zastrzeżeń,  po  uwzględnieniu
uzasadnionych  zastrzeżeń  lub  niestanowiące  wady  przy  Umowie  zawartej  z
Konsumentem,  mogą  być  przez  Wykonawcę wprowadzone po odrębnym ustaleniu
warunków, w tym dodatkowego wynagrodzenia.

5. Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do materiałów, informacji,
danych,  zdjęć  i  innych  dostarczonych  Wykonawcy  celem umieszczenia  na  stronie
www plików i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  prawną w przypadku  nieposiadania
takich praw lub ich naruszenia.

6. Na  potrzeby  niniejszego  Regulaminu  oraz  zawartej  Umowy  Strony  przyjmują
autonomiczne, wskazane w Regulaminie, rozumienie zadatku. Powyższe oznacza, iż
w żadnym wypadku Klient nie jest uprawniony do uzyskania dwukrotności zadatku, a
prawo do zwrotu zadatku w pełnej wysokości przysługuje w przypadkach wskazanych
w Regulaminie.

§ 10. Poufność i relacje po wykonaniu Umowy
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  danych,  do

których  będzie  miał  dostęp  w  związku  z  wykonywaniem  niniejszej  umowy.
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Wykonawca  zobowiąże  wszystkie  podmioty  lub  osoby  włączone  w  realizację
niniejszej Umowy do przestrzegania poufności wymaganej przez Klienta.

2. Wykonawca  ma  prawo  do  zamieszczania  w  swoich  materiałach  informacyjnych,
ofertach  i  portfolio  informacji  o  świadczeniu  usług  dla  Klienta,  na  co  Klient
zawierając niniejszą umowę wyraża zgodę.

3. W stopce wykonanej strony www Wykonawca zamieści zwięzłą informację dotyczącą
twórcy strony, która zawierać będzie logo Wykonawcy, link do strony www należącej
do Wykonawcy oraz dane  kontaktowe do Wykonawcy.  Klient  zobowiązuje się  do
niedokonywania zmian w stopce przez czas utrzymywania strony www przygotowanej
przez Wykonawcę na aktywnej domenie.

§ 11. Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie

niezbędnym do realizacji  niniejszej  Umowy lub gdy jest  to niezbędne do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą na zasadzie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o
ochronie  danych  osobowych.  Celem  uniknięcia  wątpliwości  złożenie  zamówienia
przez Klienta traktowane jest jako zgłoszenie powyższego żądania.

2. Administratorem danych  osobowych  przetwarzanych  w celu zawarcia  i  wykonania
Umowy jest Wykonawca.

3. Wykonawca  oświadcza,  iż  dane  osobowe  będą  wykorzystywane  jedynie  w  celu
realizacji Umowy; w szczególności dane osobowe nie mogą zostać wykorzystywane
do  przesyłania  niezamówionej  informacji  handlowej  ani  przekazane  podmiotom
trzecim.  

4. Klientom przysługuje prawo do kontroli  przetwarzania danych,  które jego dotyczą,
zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 
a.a. dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  dokonywania  uzupełnienia  oraz

poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Wykonawcy, 
a.b. żądania  czasowego  lub  stałego  wstrzymania  ich  przetwarzania  lub  ich

usunięcia,  jeżeli  są  one  niekompletne,  nieaktualne,  nieprawdziwe  lub  zostały
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane, 

a.c. sprzeciwu  wobec  przetwarzania  ich  danych  osobowych  –  w  przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się
one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i  zabezpieczone zgodnie z zasadami
określonymi  w  obowiązujących  przepisach  prawa:  ustawie  z  dnia  29.6.1997  r.  o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie
z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204
z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia
29.4.2004  r.  w  sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz.1024). 
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6. Wykonawca  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych  ochroną,  a  w  szczególności  zabezpiecza  dane  przed  ich  udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 12. Wymagania techniczne
1. W celu zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące

minimalne wymagania techniczne: 
1.a. urządzenie z dostępem do sieci Internet, 
1.b. zainstalowana  i  zaktualizowana  wersja  przeglądarki  internetowej  Internet

Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, 
1.c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
1.d. rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli. 

2. Klienta obowiązuje zakaz: 
a.a. dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających

dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;,
a.b. działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w

sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,
a.c. korzystania  z  formularza  składania  Zamówienia  w sposób zakłócający  jego

funkcjonowanie lub uciążliwy dla Wykonawcy oraz innych Klientów.
3. Wykonawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków

technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem
przez osoby nieupoważnione.  Jednocześnie Wykonawca wskazuje,  iż korzystanie  z
sieci  Internet  i  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną  może  być  zagrożone
przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego
oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym
osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient
powinien  stosować  odpowiednie  zabezpieczenia  techniczne  np.  z  wykorzystaniem
programów  antywirusowych  lub  chroniących  identyfikację  użytkownika  w  sieci
Internet.

§ 13. Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie zobowiązuje się do polubownego rozwiązywania sporów zaistniałych

z  Konsumentami,  co  jednak  nie  wyklucza  takiej  możliwości  w  konkretnym
przypadku.

2. Wykonawca  jest  obowiązany  udzielić  odpowiedzi  na  reklamację  Konsumenta  w
terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Konsument winien złożyć reklamację na adres
e-mail reklamacje@taniastronawwwdlafirm.pl

3. .

4. Ewentualne  spory  powstałe  w  związku  z  realizacją  niniejszej  Umowy rozstrzygać
będzie sąd: właściwy dla Wykonawcy – w przypadku sporów z Przedsiębiorcą albo
właściwy na zasadach ogólnych – w przypadku sporów z Konsumentem.
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5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy prawo autorskie i
prawa pokrewne, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz inne właściwe przepisy.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.11.2017. 
7. Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w

życie  w terminie  wskazanym  przy  dokonaniu  zmiany  i  obejmują  jedynie  Umowy
zawarte po ich wejściu w życie.

Załącznik nr 1 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – DOTYCZY UMOWY

ZAWARTEJ Z KONSUMENTEM

Prawo odstąpienia od umowy

Mają  Państwo  prawo  odstąpić  od  niniejszej  Umowy  w  terminie  14  dni  bez  podania
jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia  od Umowy wygasa po upływie  14 dni od dnia zawarcia  Umowy.
Zawarcie Umowy następuje w sposób i w chwili wskazanej w Regulaminie.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas (proszę
wpisać Państwa nazwisko,  pełny adres  pocztowy oraz,  o  ile  są  dostępne,  Państwa numer
telefonu, numer faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w
drodze  jednoznacznego  oświadczenia  (na  przykład  wiadomość  e-mail  wysłana  pocztą
elektroniczną  na  wskazany  przez  Wykonawcę  adres).  Jeżeli  skorzystają  Państwo  z  tej
możliwości,  prześlemy  Państwu  niezwłocznie  potwierdzenie  otrzymania  informacji  o
odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać  z  wzoru formularza  odstąpienia  od Umowy,  jednak nie  jest  to
obowiązkowe.
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Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, Umowę należy traktować jako niezawartą z
zastrzeżeniem zdania następnego.
Jeżeli  zażądali  lub  wyrazili  Państwo  zgodę  na  rozpoczęcie  świadczenia  usług  przed
upływem  terminu  do  odstąpienia  od  Umowy,  zapłacą  nam  Państwo  kwotę
proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili,  w której poinformowali
nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Prawo odstąpienia  od  Umowy zawartej  nie  przysługuje  Konsumentowi  w odniesieniu  do
Umowy, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

–Adresat - Teresa Taczanowska-Jernalczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Tiger  Studio  Teresa  Taczanowska-Jernalczyk z  głównym  miejscem  wykonywania
działalności  gospodarczej  pod  adresem:  os.  Kościuszkowców  14/60,  Swarzędz  62-020,
legitymująca się NIP: 7771491092, kontaktowy adres e-mail [•], kontaktowy nr telefonu [•].
–Ja/My(*) niniejszym  informuję/informujemy(*) o  moim/naszym  odstąpieniu  od  umowy  o
świadczenie usługi stworzenia strony www. 

–Data zawarcia umowy
–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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