Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Sieci Przyjaciół
I DEFINICJE
1. Regulamin – Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Sieci Przyjaciół dotyczący sprzedaży elektronicznej subskrypcji
tygodnika Sieci.
2. Usługodawca – Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429681, NIP: 1132857790, o kapitale zakładowym w wysokości 5
570 600 PLN, która jest wydawcą tygodnika Sieci, magazynu wSieci Historii oraz serwisu internetowego znajdującego się na
stronie internetowej www.wpolityce.pl.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest
zarejestrowana w Serwisie oraz korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę. W przypadku, gdy Użytkownik nie ma
ukończonych 18 lat bądź jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, jest on reprezentowany przez przedstawiciela
ustawowego bądź opiekuna prawnego.
4. Serwis – wydawany przez Usługodawcę, serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.wpolityce.pl, za
pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać zakupu Usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
5. Usługa dostępu do Sieci Przyjaciół (dalej: „Usługa” lub „Subskrypcja”) – ogół uprawnień przysługujących Użytkownikowi na
podstawie zawartej z Usługodawcą Umowy o dostęp do Usługi. Użytkownik, który zawiera umowę, dokonuje wyboru formy
subskrypcji (Subskrypcja na czas oznaczony/Subskrypcja autoodnawialna), akceptuje opublikowane w Serwisie warunki
subskrypcji, uiszcza stosowną opłatę oraz dokonuje zakupu elektronicznej subskrypcji tygodnika „Sieci” , uzyskując tym samym
dostęp do wydań tygodnika oraz magazynu udostępnionego w formacie PDF, a także do zamkniętych treści udostępnionych
w Serwisie. Usługa jest realizowana w Okresie subskrypcji, którego długość zależna jest od preferencji Użytkownika oraz
wyboru oferty dokonanego przy zawieraniu Umowy o dostęp do Usługi. Wyróżnia się dwie formy świadczenia Usługi dostępu
do Sieci Przyjaciół:
a. Subskrypcja na czas oznaczony;
b. Subskrypcja na czas nieoznaczony (Subskrypcja autoodnawialna).
6. Subskrypcja na czas oznaczony – forma Usługi dostępu do Sieci Przyjaciół polegająca na uzyskaniu przez Użytkownika dostępu
do wydań tygodnika oraz magazynu udostępnionego w formacie PDF, a także do zamkniętych treści udostępnionych w
Serwisie, na czas z góry określony po upływie którego umowa wygasa. Usługa Subskrypcji na czas oznaczony jest świadczona
w zamian za dokonanie Płatności jednorazowej.
7. Płatność jednorazowa – opłata pobierana jednokrotnie, w związku z zakupem elektronicznej Subskrypcji na czas oznaczony.
8. Subskrypcja na czas nieoznaczony (Subskrypcja autoodnawialna) - forma Usługi dostępu do Sieci Przyjaciół świadczona, na
życzenie Użytkownika, przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy subskrypcji, na podstawie realizowanych Płatności
cyklicznych. Usługa Subskrypcji autoodnawialnej jest świadczona wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy wybrali sposób
płatności kartą płatniczą.
9. Płatność cykliczna – opłata pobierana automatycznie z karty płatniczej, z uwagi na odnowienie się Okresu subskrypcji, w
związku z korzystaniem z usługi Subskrypcji autoodnawialnej.
10. Okres subskrypcji – okres, w którym Użytkownik otrzymuje elektroniczną subskrypcję. Jego długość zależna jest od preferencji
Użytkownika oraz wyboru sposobu realizowania płatności. Wyróżnia się następujące Okresy subskrypcji:
a. Subskrypcja miesięczna:
i.
Subskrypcja na czas oznaczony realizowana na podstawie Płatności jednorazowej – czas trwania: miesiąc
kalendarzowy;
ii.
Subskrypcja autoodnawialna realizowana na podstawie Płatności cyklicznej – czas trwania: nieoznaczony
(odnawianie się Okresu subskrypcji następuje po każdym miesiącu);
b. Subskrypcja kwartalna:
i.
Subskrypcja na czas oznaczony realizowana na podstawie Płatności jednorazowej – czas trwania: 3 miesiące
kalendarzowe;
ii.
Subskrypcja autoodnawialna realizowana na podstawie Płatności cyklicznej – czas trwania: nieoznaczony
(odnawianie się Okresu subskrypcji następuje po każdym kwartale);
c. Subskrypcja półroczna – Subskrypcja na czas oznaczony realizowana na podstawie Płatności jednorazowej – czas
trwania: 6 miesięcy kalendarzowych;
d. Subskrypcja roczna – Subskrypcja na czas oznaczony realizowana na podstawie Płatności jednorazowej – czas
trwania: 12 miesięcy kalendarzowych.
11. Konto czytelnika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach korzystania z Serwisu.
II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Usługodawca oferuje Użytkownikowi zakup elektronicznej subskrypcji tygodnika „Sieci” za pośrednictwem Serwisu, w formie
Subskrypcji na czas oznaczony albo Subskrypcji autoodnawialnej (Subskrypcji na czas nieoznaczony) w postaci:
a. Możliwości pobrania elektronicznego wydania tygodnika „Sieci”, w formacie PDF (e-wydanie), udostępnianego
zgodnie z zamówieniem, w czasie trwania Okresu subskrypcji;
b. Możliwości pobrania elektronicznego wydania magazynu „wSieci Historii”, w formacie PDF (e-wydanie),
udostępnianego zgodnie z zamówieniem, w czasie trwania Okresu subskrypcji;
c. Możliwości pobrania elektronicznego wydania „Sieci Extra” w formacie PDF (e-wydanie), udostępnianego zgodnie z
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zamówieniem, w czasie trwania Okresu subskrypcji;
d. Możliwość dostępu do zamkniętych treści udostępnionych w Serwisie .
Zakupiona subskrypcja jest przypisana tylko do jednego Użytkownika oraz do jednego, wskazanego przez niego adresu poczty
elektronicznej.
Usługa nie obejmuje korzystania z elektronicznych subskrypcji tytułów Usługodawcy oferowanych za pośrednictwem
zewnętrznych dystrybutorów, upoważnionych przez Usługodawcę (m.in. e-kiosk, Apple iTunes Store).
Usługa jest dostępna na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla użytkowników sieci Internet.

III ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest:
a. Rejestracja w Serwisie – Założenie Konta czytelnika;
b. Wybór Okresu subskrypcji spośród ofert publikowanych na stronie ofertowej Sieci Przyjaciół
https://siec.wpolityce.pl/oferta w Serwisie;
c. Wybór formy Usługi oraz sposobu płatności (Płatność jednorazowa/Płatność cykliczna);
d. Akceptacja Regulaminu serwisów internetowych Fratria Sp. z o.o.: www.wpolityce.pl; www.wgospodarce.pl;
www.wpolsce.pl; www.abctygodnik oraz Regulaminu świadczenia Usługi dostępu do Sieci Przyjaciół;
e. Złożenie zamówienia, podanie kraju stałego pobytu oraz uiszczenie stosownej, zgodnej z cennikiem opublikowanym
w Serwisie, opłaty za zakup elektronicznej subskrypcji.
Kumulatywne wykonanie czynności, o których mowa powyżej jest równoznaczne z zawarciem Umowy o dostęp do Usługi.
2. Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana przez Użytkownika poprzez:
a. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie
b. wypełnienie formularza dostępnego przy składaniu pierwszego zamówienia w Serwisie, tj. podczas zawierania przez
Użytkownika z Usługodawcą Umowy o dostęp do Usługi.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres poczty
elektronicznej, wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie w niego będzie równoznaczne z zakończeniem procesu
rejestracji i założeniem Konta czytelnika w Serwisie.
3. Podczas dokonywania przez Użytkownika rejestracji, w trakcie składania pierwszego zamówienia w Serwisie, Użytkownik
akceptuje Regulamin serwisów internetowych Fratria Sp. z o.o.: www.wpolityce.pl; www.wgospodarce.pl; www.wpolsce.pl;
www.abctygodnik oraz Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Sieci Przyjaciół.
4. Użytkownik odpowiada za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych. Podawanie
nieprawdziwych informacji, w szczególności danych osobowych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane, a ponadto
może stanowić podstawę do poniesienia odpowiedzialności w granicach przewidzianych przepisami prawa.
5. Po złożeniu zamówienia i uiszczeniu opłaty, Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez
Użytkownika adres poczty elektronicznej.
6. Usługa zakupiona za pośrednictwem Serwisu zostanie uruchomiona bezpośrednio po upływie 14-stu dni od dnia złożenia
zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy). Na żądanie Użytkownika, subskrypcja zostanie mu
udostępniona przed upływem 14-stu dni, po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia zapłaty i wyrażeniu zgody na
świadczenie Usługi przed upływem 14-stu dni na odstąpienie od umowy. Użytkownik, z chwilą udzielenia niniejszej zgody,
traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od Umowy o dostęp do Usługi.
7. Udostępnienie przez Użytkownika podmiotom trzecim danych umożliwiających skorzystanie z zakupionej Usługi jest
zakazane.
IV METODY I SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
1. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik powinien niezwłocznie uiścić opłatę za subskrypcję korzystając ze sposobów płatności
wskazanych w Serwisie (płatność kartą, płatność przelewem online). Usługa Subskrypcji autoodnawialnej jest świadczona
wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy wybrali sposób płatności kartą płatniczą. Nieuiszczenie opłaty skutkować będzie
anulowaniem zamówienia i koniecznością złożenia go ponownie.
2. Płatność za kolejne Okresy subskrypcji, w ramach Subskrypcji autoodnawialnej jest realizowana poprzez automatyczne
pobranie kwoty z karty płatniczej, w wysokości zgodnej z ofertą zakupu, w związku z odnowieniem się Okresu subskrypcji.
Kwota za kolejny Okres subskrypcji, w przypadku płatności kartą płatniczą jest pobierana nie wcześniej niż 120 godzin przed
rozpoczęciem kolejnego Okresu subskrypcji.
3. Zamówienie Subskrypcji autoodnawialnej realizowanej na podstawie Płatności cyklicznych stanowi jednoczesne wyrażenie
zgody przez Użytkownika na powiązanie jego Konta czytelnika z ciągiem znaków identyfikujących kartę płatniczą i
umożliwiających dokonanie kolejnych transakcji. Karta płatnicza jest identyfikowana na podstawie unikalnego numeru oraz
ciągu znaków przesyłanych przez serwis rozliczeniowy, umożliwiający dokonanie transakcji.
4. Autoryzacja transakcji płatności kartą płatniczą dokonywana jest przez dany serwis rozliczeniowy, przy współpracy z bankiem,
który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane
osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego. Usługodawca nie gromadzi danych
dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności jak również jakichkolwiek innych danych udostępnianych przez
Użytkownika przy dokonywaniu przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego takich płatności za
Subskrypcje.
5. Niemożność pobrania należności przed dniem rozpoczęcia nowego Okresu subskrypcji, z powodu braku odpowiednich
środków na karcie płatniczej Użytkownika, skutkować będzie rozwiązaniem Umowy o dostęp do Usługi w formie Subskrypcji

autoodnawialnej, na skutek wypowiedzenia złożonego przez Usługodawcę. Usługodawca powiadomi Użytkownika o tym
fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres podany przez Użytkownika.
6. Cena podana w Serwisie jest ceną zawierającą podatek VAT i wyrażoną w PLN. Wiążąca jest cena podana w chwili składania
przez Użytkownika danego zamówienia i zawierania Umowy o dostęp do Usługi. W przypadku realizowania Płatności
cyklicznych wskazana jest opłata należna za dany Okres subskrypcji. Cena za kolejne Okresy subskrypcji, w ramach realizacji
Umowy o dostęp do Usługi w formie Subskrypcji autoodnawialnej nie może zostać zmieniona przez Usługodawcę za
wypowiedzeniem.
7. Aktualizacja cen opublikowanych na stronie ofertowej Sieci Przyjaciół (https://siec.wpolityce.pl/oferta) w Serwisie nie
wymaga zmiany Regulaminu.
8. Po dokonaniu opłaty za Usługę, Użytkownik nie ma możliwości zmiany dokonanego zamówienia oraz zmiany metody
płatności.
9. Użytkownicy oświadczający, iż są przedsiębiorcami otrzymają fakturę drogą elektroniczną, na adres e-mail powiązany z
Kontem czytelnika.
10. Usługodawca informuje, iż podmiotem z nim współpracującym, umożliwiającym realizację płatności jest eCard S.A. z siedzibą
w Warszawie (00-043), ul. Tadeusza Czackiego.

V ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Subskrypcji autoodnawialnej:
a. samodzielnie, poprzez anulowanie Subskrypcji autoodnawialnej w ustawieniach Konta czytelnika, nie później niż 7
dni przed rozpoczęciem kolejnego Okresu subskrypcji;
b. wysyłając odpowiednią prośbę na adres e-mail: e-prenumerata@fratria.pl nie później, niż w ciągu 7 dni przed
rozpoczęciem kolejnego Okresu subskrypcji.
Rezygnacja z Subskrypcji autoodnawialnej wiąże się z zaprzestaniem pobierania Płatności cyklicznych.
2. Ponowne zawarcie przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi, które nastąpi w trakcie obowiązywania poprzednio
zawartej Umowy o świadczenie Usługi w formie Subskrypcji autoodnawialnej traktowane jest jako wypowiedzenie przez
Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi, którą zawarto wcześniej, z zastrzeżeniem pkt. VIII ppkt. 6 Regulaminu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy odnowienia Subskrypcji autoodnawialnej z powodu likwidacji produktu lub
zaprzestania świadczenia określonych czynności w ramach realizowanej Usługi, o czym Usługodawca zobowiązuje się
niezwłocznie powiadomić Użytkownika, umożliwiając mu jednocześnie ponowne zawarcie Umowy o dostęp do Usługi,
zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie ofertowej Sieci Przyjaciół (https://siec.wpolityce.pl/oferta) w Serwisie.
4. Zakończenie Okresu subskrypcji na jaki została zawarta Umowa o dostęp do Usługi w formie Subskrypcji na czas oznaczony
jest równoznaczne z końcem jej obowiązywania.
5. Umowa o dostęp do Usługi w formie Subskrypcji na czas oznaczony nie podlega wypowiedzeniu przed końcem Okresu
subskrypcji, na jaki została zawarta, chyba że któraś ze stron umowy naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
VI PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami na następujących warunkach:
a. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia Umowy o dostęp do Usługi (tj. od dnia złożenia zamówienia), Użytkownik
może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, uprawnienie
wygasa.
b. Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na poczty elektronicznej:
e-prenumerata@fratria.pl lub na adres redakcji: Fratria Sp. z o.o., ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa z dopiskiem:
„Sieć Przyjaciół”. Oświadczenie o odstąpieniu można także złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
c. W razie odstąpienia, z zastrzeżeniem pkt. III ppkt. 6, cena zapłacona za Subskrypcję zostanie Użytkownikowi
zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Usługodawca został poinformowany
o decyzji o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik zaproponuje bądź zgodzi się na inne
rozwiązanie. Użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych opłat z tytułu zwrotu należności.
VII ZAKUP USŁUGI DLA WYBRANEJ OSOBY – SUBSKRYPCJA W PREZENCIE
1. Usługodawca umożliwia zakup elektronicznej Subskrypcji na czas oznaczony dla wybranej osoby, w formie prezentu.
2. Po wykupieniu przez Użytkownika subskrypcji dla wybranej osoby w formie prezentu, osoba obdarowana otrzymuje na adres
poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia przez Użytkownika dokonującego zakupu, kod aktywacyjny
uprawniający do skorzystania z treści płatnych opublikowanych w Serwisie, przez określony czas liczony od momentu
aktywacji kodu. Kod aktywacyjny można przekazać jednej, wybranej osobie.
3. Szczegółowe zasady aktywacji kodu, w tym warunki dostępu do treści płatnych za pośrednictwem kodu aktywacyjnego oraz
okres jego obowiązywania zostają określone z chwilą udostępnienia kodu.
4. Aktywacja kodu wymaga rejestracji w Serwisie oraz jest równoznaczna z zawarciem Umowy o świadczenie Usługi, na zasadach
przewidzianych w związku z danym kodem aktywacyjnym. Do praw i obowiązków Użytkowników, którzy dokonali aktywacji
kodu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.

VIII AKCJE PROMOCYJNE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizacji akcji promocyjnych mających na celu popularyzację oferowanych
produktów oraz usług.
2. W ramach organizowanych akcji, Usługodawca może świadczyć Usługi nieodpłatnie, przy wykorzystaniu kodów i haseł
promocyjnych. Wartość świadczeń realizowanych przez Usługodawcę jednorazowo nie będzie przekraczać kwoty 200
złotych.
3. Usługodawca zagwarantuje, iż w związku z organizacją akcji, między nim a jej uczestnikami, nie będzie istniał żaden stosunek
pracy lub cywilnoprawny.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia zasad przeprowadzenia akcji, w tym wskazania czasu ich trwania, kręgu
osób, do których będą one skierowane oraz partnerów we współpracy z którymi będą one realizowane.
5. Usługodawca zapewnia, iż działania podejmowane w ramach akcji będą uwzględniały treść obowiązujących przepisów
prawa oraz obowiązki z nich wynikające.
6. W związku ze skorzystaniem przez Użytkownika, który zawarł uprzednio Umowę o dostęp do Usługi w formie Subskrypcji
autoodnawialnej, z akcji promocyjnej polegającej na świadczeniu Usługi nieodpłatnie przez miesięczny albo kwartalny Okres
Subskrypcji, przy wykorzystaniu kodów i haseł promocyjnych, termin odnowienia Subskrypcji autoodnawialnej zostanie
odpowiednio przesunięty, zależnie od okresu trwania akcji promocyjnej. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany
przez Usługodawcę, drogą elektroniczną, na adres e-mail powiązany z Kontem czytelnika, o nowym terminie pobrania
płatności, który wynikać będzie ze zmiany terminu odnowienia Subskrypcji autoodnawialnej.
IX WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI
Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia poniższych warunków technicznych:
a. Połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe), podczas offline można korzystać jedynie z pobranych
lokalnie plików w formacie PDF;
b. Posiadanie najnowszej, stabilnej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wywołanie i przeglądanie stron
www na ekranie komputera: Chrome, Edge, Firefox lub Safari.
c. Dysponowanie oprogramowaniem umożliwiającym czytanie plików w formacie PDF.
X ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG - PRAWA AUTORSKIE USŁUGODAWCY
1. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały prasowe dostępne w Serwisie i udostępnione w ramach Usługi
są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku
osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie oraz korzystanie w innych formach z materiałów
i wiadomości, o których mowa zdaniu uprzednim, wykracza poza granice dozwolonego użytku i jest zabronione.
2. Poza przypadkami wskazanymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w Ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zabrania się kopiowania, obrotu, najmu, udostępniania treści ujawnionych w ramach świadczenia
Usługi w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w każdym czasie lub w każdym miejscu. Ponadto zabrania się innych form
rozpowszechniania niniejszych treści w całości lub części. Korzystanie z Usługi oraz z zawartych w Serwisie utworów o
charakterze materialnym, zarobkowym lub temu podobnym wymaga zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
XI REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem Usługi należy składać pisząc na adres redakcji : Fratria Sp. z o.o., ul.
Finlandzka 10, 03-903 Warszawa z dopiskiem: „Sieć Przyjaciół” lub pisząc wiadomość na adres poczty elektronicznej
e-prenumerata@fratria.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres
wskazany przez Użytkownika.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączania Usługi w całości lub w części w związku z niezbędnymi pracami
technicznymi, na czas trwania tych prac, a także prawo do wprowadzania nowych rozwiązań graficznych i funkcjonalnych,
w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Usługi.
XII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. W ramach realizacji Usługi, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizacji zamówienia,
wystawienia faktury, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo.
3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi w sposób niezgodny z prawem
lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia
odpowiedzialności Użytkownika.
4. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
- nazwisko i imiona Użytkownika;

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

- adres zamieszkania lub pobytu;
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
- adres poczty elektronicznej;
- numer telefonu;
Udostępniając formularz rejestracyjny, Usługodawca określa kategorie danych osobowych, których podanie jest niezbędne w
celu zawarcia umowy świadczenia Usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może
skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Użytkownika.
Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi
(dane eksploatacyjne):
- oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;
-oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał
Użytkownik;
- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
- informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług .
Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników.
Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Użytkownik może realizować uprawnienia, o których mowa w ust. 8 powyżej, korzystając ze swojego Konta czytelnika w
Serwisie, pisząc na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@fratria.pl lub na adres siedziby, redakcji Usługodawcy.
Usługodawca może, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych , powierzać przetwarzanie
danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi utrzymaniowe i hostingowe.
Usługodawca może udostępniać podmiotom zewnętrznym – organom podatkowym, podmiotom umożliwiającym realizację
płatności, dane osobowe Użytkowników.
Usługodawca może używać plików „cookies”, kiedy Użytkownik odwiedza Serwis. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w
witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy),
bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.
Usługodawca może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy jej serwisami a
współpracującymi z Usługodawcą innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi
plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną.
Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej. Jednakże
wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies” (zablokowanie, monitowanie)
może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Usługodawcę.
Jednocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach
internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym w serwisie.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
3. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu
udostępniona będzie w Serwisie lub na podany przez Użytkowników adres poczty elektronicznej. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od chwili opublikowania w Serwisie. Usługodawca może określić inny termin wejścia w życie zmian Regulaminu,
nie wcześniejszy jednak niż dzień ich publikacji.
4. Usługodawca informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w „Kodeksie dobrych praktyk wydawców
prasy”, który został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby Wydawców Prasy w dniu 16 listopada 2005 r.
Kodeks dostępny jest pod adresem: http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2.
5. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania
reklamacji, w drodze mediacji lub dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje o sposobie
dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w
zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
6. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie.
Ponadto zostanie przesłany Użytkownikowi, który złożył zamówienie – wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
7. Regulamin w formie drukowanej jest dostępny w siedzibie Usługodawcy w Gdyni (81-472) ul. Legionów 126-128.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.07.2020 r..

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU
Adresat: ………………….
Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi
Data zamówienia.................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ..................
Adres konsumenta(-ów) .................
Adres poczty elektronicznej konsumenta za pośrednictwem którego wykupiono Usługę……………………...
Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................
Data ..........................

