REGULAMIN PANELU KLIENTA

§ 1. DEFINICJE

Wymienione niżej określenia pisane wielką literą, użyte w dalszej części niniejszego regulaminu, należy rozumieć,
o ile z kontekstu ich użycia nie wynika wyraźnie odmiennie, w następujący sposób:

1) Członek KUŹNI - oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług KUŹNI na podstawie Umowy zawartej z
Operatorem.
2) Dezaktywacja konta - czynność faktyczna, do dokonania której uprawniony jest Członek KUŹNI, polegająca
na wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciu Konta Klienta w Panelu Klienta
3) Formularz Rejestracyjny - oznacza podstronę Strony Internetowej z interaktywnymi polami do wyboru lub
uzupełnienia, za pomocą którego Członek KUŹNI podaje Operatorowi dane osobowe w szczególności wymagane
do zawarcia i wykonania Umowy.
4) Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych wybranych przez Członka KUŹNI podczas
rejestracji w Panelu Klienta, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Członka KUŹNI panel w Panelu Klienta, uruchomiony przez Operatora na rzecz
Członka KUŹNI, w celu zawarcia i obsługi Umowy.
5) Login - oznacza indywidualne oznaczenie Członka KUŹNI, które jest wymagane wraz z Hasłem do założenia
Konta Klienta w Panelu Klienta, a następnie do logowania (uzyskiwania dostępu) przez Członka KUŹNI do Konta
Klienta. Loginem jest adres e-mail wskazany przez Członka KUŹNI.
6) Operator - oznacza przedsiębiorcę – Fit Concept sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 126/128, 90-520
Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000514256, NIP:
7272792823, REGON: 101803666, kapitał zakładowy w wysokości 80 000,00 zł, prowadzącego KUŹNIĘ i będącego
jednocześnie właścicielem Strony Internetowej oraz Stroną Umowy zawartej przez Członka KUŹNI.
7) Polityka Prywatności - oznacza dokument, w którym określone zostały warunki przetwarzania danych
osobowych (w tym danych Członka KUŹNI, a w odpowiednim zakresie również przedstawiciela ustawowego
Członka KUŹNI), których administratorem jest Operator oraz prawa przysługujące osobom, których te dane
dotyczą, w związku z ich przetwarzaniem przez Operatora.
8) Regulamin Panelu Klienta - oznacza niniejszy Regulamin Panelu Klienta, określający warunki umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną na Stronie Internetowej, zawartej pomiędzy Członkiem KUŹNI
a
Operatorem, której przedmiotem jest określenie zasad korzystania przez Członka KUŹNI z funkcjonalności Strony
Internetowej, w tym Konta Klienta w Panelu Klienta Regulamin Panelu Klienta stanowi „regulamin”, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze
zm.).
9) Rejestracja - oznacza ciąg czynności faktycznych wykonywanych przez Członka KUŹNI na Stronie
Internetowej, które wymagane są do zawarcia przez Członka KUŹNI z Operatorem umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności Panelu Klienta.
10) Panel Klienta - oznacza podstrony Strony Internetowej, za pośrednictwem których Operator udostępnia
Członkom KUŹNI, posiadającym aktywne Konto Klienta, funkcjonalności służące do zawarcia i obsługi Umowy na
warunkach określonych w Regulaminie Panelu Klienta.

11) Strona Internetowa - oznacza strony internetowe działające pod adresem www.kuznialodz.pl, pod którymi
Operator prowadzi działania informacyjne, marketingowe oraz może udostępniać Klientom i Członkom KUŹNI
funkcjonalności służące do zawarcia i obsługi Umowy.
§ 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Urządzenie Członka KUŹNI musi spełniać następujące wymagania techniczne, aby móc skorzystać
z funkcjonalności Strony Internetowej, w tym Panelu Klienta oraz indywidualnego Konta Klienta:
1) Komputer lub inne urządzenie elektroniczne (urządzenie końcowe) musi mieć dostęp do sieci Internet
i posiadać aktualną wersję przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrom, MS
Internet Explorer, która zapewnia obsługę plików Cookie oraz JavaScript; dopuszczalne jest stosowanie
innych przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one zgodność z wyżej wymienionymi wersjami
przeglądarek.
2) Komputer lub inne urządzenie elektroniczne (urządzenie końcowe) powinno być wyposażone
w minimum 2 rdzeniowy procesor oraz 4 GB pamięci ram;
2. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania ze Strony Internetowej, z uwagi na publiczny
charakter sieci Internet Operator zaleca, aby urządzenie końcowe Członka KUŹNI posiadało również:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,
które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików Cookie oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie „pdf”.
Powyższe zabezpieczenia mają na celu przede wszystkim uchronić Członków KUŹNI przed pozyskiwaniem
i modyfikowaniem ich danych osobowych przez osoby do tego nieuprawnione,
3. Operator Strony Internetowej dokłada wszelkich starań, aby zapełnić Członkom KUŹNI bezpieczeństwo
danych udostępnianych w Koncie Klienta oraz aby Panel Klienta działały w sposób ciągły i poprawny.
§ 3. TREŚCI ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

1. Członek KUŹNI może korzystać ze Strony Internetowej wyłącznie na własny użytek, to jest do celów
osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych.
2. Operator nie zgadza się m. in. na kopiowanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, reprodukowanie lub
publikowanie wszelkich treści i elementów umieszczonych na Stronie Internetowej przez Członków KUŹNI,
w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu Panelu Klienta oraz przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, chyba że Członek KUŹNI uzyskał pisemną zgodę Operatora.
3. Treści zamieszczone na Stronie Internetowej, w tym znaki towarowe, logotypy, ikony, teksty, grafiki,
fotografie, obrazy, filmy, nagrania dźwiękowe, grafiki, oprogramowanie, wzorce dokumentów mogą być
chronione prawami autorskimi, prawami osobistymi, prawami do baz danych, znaków towarowych, wzorów
przemysłowych oraz innymi prawami własności intelektualnej, przysługującymi odpowiednio Operatorowi,
licencjodawcy lub innym podmiotom, z którymi Operator zawarł stosowne umowy w zakresie korzystania
przez Operatora z praw własności intelektualnej tych podmiotów na potrzeby prowadzenia Strony
Internetowej.
4. Operator zastrzega wszelkie prawa wymienione w ust. 1-3.
5. Korzystając z funkcjonalności Strony Internetowej Członek KUŹNI zobowiązuje się:
1) postępować w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu Panelu Klienta oraz przepisami
powszechnie obowiązującego prawa,
2) postępować zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób,

3) nie dostarczać oraz nie przekazywać treści o bezprawnym charakterze,
4) powstrzymywania się od działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Strony Internetowej,
5) powstrzymywać się od wszelkiej działalności mogącej naruszyć uzasadnione interesy Operatora.
§ 4. REJESTRACJA

1. Każdy Członek KUŹNI, który korzysta ze Strony Internetowej i ma zamiar zawrzeć z Operatorem umowę
o
świadczenie usług fitness może dokonać Rejestracji w Panelu Klienta.
2. Rejestracja jest konieczna do korzystania przez Członka KUŹNI z funkcjonalności Panelu Klienta, w tym do
zawarcia i obsługi umowy o świadczenie usług fitness zawartej z Operatorem.
3. Celem dokonania Rejestracji, Członek KUŹNI wpisuje w wyszukiwarce urządzenia końcowego adres Strony
Internetowej, a następnie wypełnia Formularz Rejestracyjny z interaktywnymi polami do wyboru lub
uzupełnienia, przy użyciu którego Członek KUŹNI podaje Operatorowi dane wymagane do celów
przetwarzania określonych w Polityce Prywatności.
4. Wypełnienie formularza następuje z zachowaniem poniższych zasad:
1) Członek KUŹNI powinien wypełnić wszystkie interaktywne pola Formularza Rejestracyjnego, chyba że
dane pole oznaczone zostało jako opcjonalne;
2) informacje wpisywane w Formularzu Rejestracyjnym powinny dotyczyć wyłącznie Członka KUŹNI i być
zgodne z prawdą. Członek KUŹNI jest odpowiedzialny za prawidłowość danych podanych w Formularzu
Rejestracyjnym;
3) Członek KUŹNI powinien zapoznać się oraz potwierdzić fakt akceptacji niniejszego Regulaminu Panelu
Klienta, zaznaczając odpowiednie pole wyboru w Formularzu Rejestracyjnym, przed założeniem Konta
Klienta w Panelu Klienta;
4) po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Członek KUŹNI klika w pole wyboru o treści
„Zarejestruj się”;
5) Członek KUŹNI, wypełniając Formularz Rejestracyjny, udostępnia Operatorowi swoje dane osobowe
w celach, o których mowa w Polityce Prywatności.
5. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, Członek KUŻNI otrzymuje niezwłocznie na adres e-mail podany
przez niego w Formularzu Rejestracyjnym wiadomość z potwierdzeniem Rejestracji od Operatora. Z tą chwilą
zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zaś Członek KUŹNI uzyskuje dostęp do Konta
Klienta w Panelu Klienta.
6. Członek KUŹNI zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania
osobom trzecim Hasła do Konta Klienta. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że
Hasło znalazło się w posiadaniu osoby do tego nieuprawnionej, Członek KUŹNI ma obowiązek niezwłocznie
zawiadomić o tym fakcie Operatora z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków komunikacji. W tej
sytuacji Członek KUŹNI powinien niezwłocznie zmienić Hasło, korzystając z funkcjonalności dostępnych w
Koncie Klienta.
7. Operator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem z treści dostępnych na Stronie
Internetowej. W przypadku zastosowania przez Operatora zabezpieczeń, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, Członek KUŹNI zobowiązuje się powstrzymywać od jakichkolwiek działań zmierzających do
usunięcia lub obejścia tych zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5. USŁUGI OFEROWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

1. Operator może nieodpłatnie realizować na rzecz Członków KUŹNI następujące usługi świadczone drogą
elektroniczną na Stronie Internetowej:
1) prowadzenie Konta Klienta w Panelu Klienta, w tym dostęp do funkcjonalności służących do zawarcia
i obsługi umowy o świadczenie usług fitness,
2) newsletter.
2. Operator, na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych z Członkiem KUŹNI, może świadczyć
za pośrednictwem Strony Internetowej (w tym przez Konto Klienta w Panelu Klienta) na rzecz Członka KUŹNI
również inne usługi elektroniczne, związane z obsługą i wykonaniem umów o świadczenie usług oferowanych
przez Operatora w KUŹNI.
3. Usługi elektroniczne wskazane w ust. 1 świadczone będą przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
4. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu
do usług oferowanych na Stronie Internetowej, o czym poinformuje Członka KUŹNI w sposób właściwy dla
zmiany Regulaminu Panelu Klienta. Rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie
Internetowej nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu Panelu Klienta.
5. Usługa prowadzenia Konta Klienta w Panelu Klienta dostępna jest dla Członka KUŻNI po dokonaniu Rejestracji.
6. Usługa newsletter-a polega na a przesyłaniu Członkowi KUŹNI przez Operatora informacji handlowych
w formie elektronicznej. Newsletter przesyłany jest wyłącznie Członkom KUŹNI, którzy wyrazili na to zgodę.
7. W przypadku udostępnienia przez Operatora takiej funkcjonalności na Stronie Internetowej, zamieszczając
treści lub udostępniając je na Stronie Internetowej, Członek KUŹNI dokonuje dobrowolnego
rozpowszechnienia treści. Treści zamieszczane przez Członka KUŹNI nie wyrażają poglądów i stanowisk
Operatora i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Operator nie jest dostawcą treści, a jedynie
podmiotem który zapewnia Członkom KUŹNI w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
odpowiednie zasoby informatyczne.
8. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Członek KUŹNI oświadcza, że:
1) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, praw
pokrewnych lub innych praw własności intelektualnej do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw
własności przemysłowej (np. znaki towarowe) lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na
treści;
2) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej o której mowa w ust. 8 , danych
osobowych, wizerunku lub informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny,
dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
3) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Członków KUŹNI oraz Operatora.
9. Członek KUŹNI nie jest uprawniony do:
1) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w ust. 8 , danych osobowych
osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia
lub zgody osoby trzeciej;
2) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w ust. 8, treści o charakterze
reklamowym i/lub promocyjnym.
10. Zabronione jest zamieszczanie przez Członka KUŹNI w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której
mowa w ust. 8, treści bezprawnych, w szczególności tych które mogłyby:
1) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
2) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw
pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze
zobowiązaniami do zachowania poufności;
3) posiadać charakter obraźliwy lub stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo
naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za
obraźliwe);

4) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub
obyczajowe.
11. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 7 Regulaminu Panelu Klienta, Operator zastrzega sobie
prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Członka KUŹNI w ramach korzystania
przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w ust. 8, w szczególności w odniesieniu do treści co do
których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono że mogą
stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu Panelu Klienta lub obowiązujących przepisów prawa. Operator
nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
12. Usługa wysłania zapytania do Operatora, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie
Internetowej wiadomości do Operatora, gdy taka funkcjonalność zostanie udostępniania przez Operatora.
13. Członek KUŹNI może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter-a.
14. Członek KUŹNI, który dokonał Rejestracji lecz nie korzysta z żadnej udostępnionej przez Operatora
funkcjonalności Panelu Klienta, w szczególności nie zawarł z Operatorem odrębnych umów o świadczenie
usług, do których niezbędne jest posiadanie Konta Klienta, może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy
czym w przypadku zgłoszenia przez Członka KUŹNI żądania usunięcia Konta Klienta, Konto Klienta zostanie
usunięte.
15. Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług oferowanych na Stronie
Internetowej, w przypadku działania przez Członka KUŹNI na szkodę Operatora lub innych Członków KUŹNI,
naruszenia przez Członka KUŹNI przepisów prawa lub postanowień Regulaminu Panelu Klienta, a także gdy
zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności:
przełamywaniem przez Członka KUŹNI zabezpieczeń Strony Internetowej, Panelu Klienta lub inne działania
hakerskie. Operator zawiadamia Członka KUŹNI o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Członka KUŹNI w formularzu
rejestracyjnym.
§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.
2.

3.

4.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań wynikłych z braku dostosowania się przez Członka
KUŹNI do postanowień Regulaminu Panelu Klienta.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Panelu Klienta,
wynikające z następujących przyczyn leżących po stronie Członka KUŹNI: utrata przez Członka KUŹNI lub
wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Hasła, chyba że nastąpiło z przyczyn
zawinionych przez Operatora.
Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do zapewnienia Członkowi KUŹNI dostępności usług
świadczonych drogą elektroniczną na Stronie Internetowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu Panelu Klienta.
Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem
Członka KUŹNI, związanych z korzystaniem przez Członka KUŹNI ze Strony Internetowej w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem Panelu Klienta.
Wyłącznym źródłem zobowiązań Operatora jest niniejszy Regulamin Panelu Klienta oraz bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa.

§ 7. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

1.

2.

W sytuacji gdy Członek KUŹNI, inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej
narusza jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej
konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić
Operatora o potencjalnym naruszeniu.
Operator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, niezwłocznie podejmie działania mające na celu
zweryfikowanie podstaw naruszenia i ewentualne usunięcie ze Strony Internetowej treści będących
przyczyną naruszenia.

§ 8. DANE OSOBOWE I PLIKI „COOKIES”

1.

2.

3.

4.

5.

Administratorem danych osobowych Członków KUŹNI, przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach
składania Zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną lub w ramach
innych okoliczności określonych w Regulaminie Panelu Klienta, jest Operator. Zasady przetwarzania danych
Członka KUŹNI przez Operatora zostały opisane w Polityce Prywatności.
Operator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Członka KUŹNI ze Stron
Internetowych, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Członka
KUŹNI.
Pliki "cookies" stosowane są w celu poprawnego działania Strony Internetowej na urządzeniu końcowym
Członka KUŹNI. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Członka KUŹNI oraz nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Członka KUŹNI ani w oprogramowaniu zainstalowanym na
tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Członka KUŹNI.
Operator stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
1) zapamiętania informacji o urządzeniu końcowym Członka KUŹNI;
2) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
3) statystycznym.
Każdy Członek KUŹNI może w każdym czasie wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej
swojego urządzenia końcowego, jednak Operator zastrzega, że wyłączenie „cookies” może spowodować
utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.

§ 9. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.

2.

3.

Członek KUŹNI, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
na Stronie Internetowej, poprzez zgłoszenie Operatorowi żądania usunięcia Konta Klienta, drogą
elektroniczną poprzez wysyłanie Operatorowi wiadomości z adresu e-mail podanego przez Członka KUŹNI
w Formularzu Rejestracyjnym. W takim przypadku Operator niezwłocznie dokonuje Dezaktywacji konta.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w zakresie w jakim Członek KUŹNI korzysta
z innych usług Operatora, w szczególności zawarł z Operatorem umowę w zakresie świadczonych przez
Operatora usług fitness. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną możliwe jest po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów o świadczenie usług fitness Członka KUŹNI, o których mowa w zdaniu
poprzednim.
Operator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Członka KUŹNI postanowień Regulaminu
Panelu Klienta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Członka KUŹNI do zaprzestania naruszeń lub
usunięcia skutków tych naruszeń w wyznaczonym przez Operatora terminie.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU STREFY KLIENTA

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Treść niniejszego Regulaminu Panelu Klienta może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
Regulamin Panelu Klienta może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Panelu Klienta każdy Członek
KUŹNI zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora na Stronie Internetowej wiadomości o
zmianie Regulaminu Panelu Klienta.
Poinformowanie o zmianie Regulaminu Panelu Klienta, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż
na 14 (czternaście) dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu Panelu Klienta. W razie,
gdy Członek KUŹNI nie akceptuje nowej treści Regulaminu Panelu Klienta obowiązany jest zawiadomić o tym
fakcie Operatora do dnia poprzedzającego wejście w życie zmienionych postanowień Regulaminu Panelu
Klienta. Jeżeli Członek KUŹNI nie akceptuje zmienionego Regulaminu Panelu Klienta, może rozwiązać
umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Regulaminu Panelu Klienta.
Wszystkie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte przed dniem zmiany niniejszego
Regulaminu Panelu Klienta są realizowane na podstawie Regulaminu Panelu Klienta, który obowiązywał
w dniu zawarcia tych umów przez Członków KUŹNI.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Strony
będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu
Panelu Klienta jest prawo polskie.
Niniejszy Regulamin Panelu Klienta obowiązuje od dnia 02-09-2019.

