ZASADY ODSTĘPOWANIA OD UMÓW
(wyciąg z regulaminu strony poświęcony odstępowaniu od umów zawartych na odległość)
§ 13
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie, a
mających z uwagi na swą specyfikę charakter usług powtarzalnych (np.: newsletter), zawarta
jest na czas nieoznaczony.
2. Każda ze Stron uprawniona jest rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w
dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Powyższe nie stanowi źródła jakiegokolwiek
roszczenia.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu może być złożone w dowolnej formie. Wystarczającym jest w
szczególności wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub
Wydawcy.
4. Zaprzestanie lub rozwiązanie umów dotyczących korzystania z funkcjonalności oferowanych
przez podmioty trzecie (w szczególności Disqus) następuje w sposób i na zasadach określonych
przez dostawcę takiej usługi. W odniesieniu do usługi Disqus zasady te opisane są na stronie:
https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles
§ 14
ROZWIĄZYWANIE I ODSTĘPOWANIE OD UMÓW SPRZEDAŻY
1. Użytkownik uprawniony jest rozwiązać Danę umowę Sprzedaży w dowolnej formie, do czasu
zapłaty Wydawcy umówionego wynagrodzenia. Warunki rozwiązania danej umowy po tym
fakcie, określać może nadto indywidualnie dana umowa na wykonanie konkretnej
usługi/dzieła itd, jeżeli w/w indywidualne warunki zostały przez Strony ustanowione.
2. W przypadku zawarcia z Wydawcą umowy sprzedaży przez Użytkownika będącego
konsumentem, może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Bieg
terminu rozpoczyna się od chwili doręczenia konsumentowi towaru, a w przypadku zawarcia
umów, których przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na
nośniku materialnym – w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu
wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres siedziby lub
adres email Wydawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument
złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta
przestaje wiązać. Konsument nie musi sporządzić oświadczenia w szczególnej formie, ale może
skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wydawca 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, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Wydawca
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania

rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy
inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca
nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie
upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od
dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze
rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument
ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść
lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Konsument
ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca
wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy. Prawo to nie przysługuje także do umów o dostarczanie treści
cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, 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.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy – zgodny z załącznikiem do
ustawy o prawach konsumenta

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

Kancelaria Radcowska Michał Podolec
Ul. Czarnowiejska 8/1
31-126 Kraków

- 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.

