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§1 Ogólne warunki umowne 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujący zbiór definicji: 

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora w języku polskim za pośrednictwem witryny 

www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL www.e-Regulaminy.pl. Serwis świadczy drogą 

elektroniczną Usługi upowszechniające prowadzenie działalności e-commerce w zgodzie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

Regulamin  – niniejszy dokument, dostępny nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www dostępnej w 

sieci Internet pod adresem URL www.e-Regulaminy.pl, który określa rodzaje, zakres i warunki 

świadczenia Usług świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www 

dostępnej w sieci Internet pod adresem URL www.e-Regulaminy.pl, warunki zawierania i rozwiązywania 

Umów o ich świadczenie oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także pozostałe warunki 

świadczonych usług. 

Operator – Instytut Odpowiedzialnego Biznesu Anna Mrozowska z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. 

Grudziądzkiej 5 85-130, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

pod numerem NIP 6182098969 oraz REGON 341634806, będący administratorem i właścicielem 

Serwisu oraz usługodawcą, posługujący się danymi kontaktowymi: e-mail sekretariat@iob.edu.pl oraz nr 

tel. 52 526 24 64 i 606 548 308. 

Użytkownik – będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, 

prowadząca działalność gospodarczą, która w zakresie prowadzonej działalności posługuje się wzorcem 

umowy określonym w art. 384 ustawy Kodeks cywilny. 

Usługa – usługa elektroniczna, świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika bez jednoczesnej 

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz treści elektronicznych zapisanych na niematerialnym 

nośniku na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłania i otrzymywania za pomocą urządzeń do 

elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w 

całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 



Pakiet – zestawienie Usług świadczonych przez Operatora na warunkach promocyjnych.   

Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień przez Użytkownika. 

Dodanie Usługi do listy Usług objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku znajdującego 

się przy Usłudze w obszarze strony internetowej Serwisu. 

e-Regulamin – sporządzony na potrzeby Użytkownika lub używany przez Użytkownika regulamin sklepu 

internetowego, regulamin serwisu internetowego, regulamin strony internetowej, stanowiący zgodnie z 

art. 384 Kodeksu cywilnego wzorzec umowy. 

Atest – udzielany przez Instytut Odpowiedzialnego Biznesu indywidualny atest, poświadczający 

spełnienie przez Użytkownika warunków atestowania, określonych postanowieniami Regulaminu. 

Umowa – umowa o świadczenie Usługi lub Pakietu, zawarta w języku polskim pomiędzy Operatorem i 

Użytkownikiem, na podstawie postanowień Regulaminu. 

Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Operator. 

1. Operator ustanawia Regulamin Serwisu na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Operator udostępnia Regulamin Serwisu pod 

adresem URL Serwisu, w brzmieniu: www.e-Regulaminy.pl 

2. Usługodawcą i administratorem Serwisu internetowego, prowadzonego pod adresem URL 

www.e-Regulaminy.pl jest Instytut Odpowiedzialnego Biznesu Anna Mrozowska z siedzibą w 

Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 5 85-130, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6182098969 oraz REGON 341634806, zwany 

Operatorem. 

3. Regulamin Serwisu określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług świadczonych przez 

Operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu umieszczonego w obszarze witryny 

www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL www.e-Regulaminy.pl, warunki zawierania i 

rozwiązywania Umów o ich świadczenie oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Operatora w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia 

Umowy. 

5. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony 

internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 



6. Wszystkie dokumenty sporządzone przez Operatora podlegają ochronie prawa autorskiego. 

Bezprawne wykorzystywanie i rozpowszechnianie dokumentów sporządzonych przez Operatora 

jest zabronione. 

  

§2 Polityka przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje na podstawie zgody ujętej w 

dobrowolnym oświadczeniu, składanym na etapie zawierania Umowy. 

3. Na podstawie udzielonego upoważnienia i w związku z realizacją świadczeń na rzecz 

Użytkowników, Operator przetwarza ich dane osobowe obejmujące nazwę firmy, jej adres (ulicę i 

numer nieruchomości, kod pocztowy, miejscowość), numer identyfikacji podatkowej, adres e-

mail, numer telefonu i adres URL witryny internetowej, w celu realizacji zawartych umów, a także 

dostarczania informacji handlowych i związanych z korzystaniem z Serwisu. 

4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu, poprawiania, uzupełniania oraz żądania usunięcia i 

zaniechania przetwarzania swoich danych osobowych. 

5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami innych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. Dane osobowe Użytkowników zgromadzone są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych 

serwerach, na podstawie umów zawartych przez Operatora. Operator dochowuje należytych 

środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem 

osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. 

7. Operator może również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu 

Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki – pliki cookies i anonimowe 

identyfikatory urządzeń. Mogą one być używane również w trakcie wejścia przez Użytkownika w 

interakcje z wykorzystywanymi przez Operatora usługami reklamowymi. 

8. Dostęp do danych cookies może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi 

Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności 

kampanii promocyjnych realizowanych przez operatora serwisu za pomocą wyżej wymienionych 

narzędzi. 



9. Wyłączenie mechanizmu przetwarzania danych cookies jest możliwe w każdym czasie, z 

poziomu przeglądarki internetowej Użytkownika. 

§3 Warunki świadczenia usług 

1. Niniejszy przepis stanowi ogólne warunki świadczenia wszystkich Usług przez Operatora. 

Szczegółowe rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług przez Operatora ustanowione są w §5 

– §9 Regulaminu. 

2. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu e-Regulaminy.pl, 

umieszczonego w sieci Internet pod adresem URL www.e-Regulaminy.pl. 

3. Poprzez zawarcie Umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik nabywa licencję do otrzymanych w 

wyniku świadczenia Usługi dokumentów na warunkach określonych w §10 Regulaminu. 

4. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem 

teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Do korzystania z Usług wymagana jest 

poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa w wersji aktualnej bądź poprzedniej: 

Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, lub Opera, a także program 

komputerowy umożliwiający otwarcie plików PDF. 

5. Do korzystania z Usług wymagane jest posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego 

konta poczty elektronicznej. 

6. Zamówienia na Usługi i Pakiety można składać pod adresem URL Serwisu przez 7 dni w 

tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień, w 

obszarze Koszyka Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia.  

7. Realizując zamówienie, Użytkownik powinien podać informacje rozliczeniowe w celu wystawienia 

faktury, numer telefonu, adres e-mail służący do dostarczenia efektów Usług oraz sposób 

płatności, poprzez wybór właściwej opcji. 

8. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w 

obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami 

pochodnymi.  

9. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Potwierdzam zakup” w Koszyku i jest 

równoznaczne ze złożeniem Operatorowi przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy o 

świadczenie usług ujętych w zamówieniu.  



10. Operator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości realizacji zamówienia, w 

przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje 

telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. 

11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Operatora wiadomości 

e-mail pod wskazany w danych kontaktowych Użytkownika adres elektroniczny. Potwierdzenie 

przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Operatora oferty zawarcia Umowy, 

złożonej przez Użytkownika. 

12. W przypadku Usług i Pakietów podlegających indywidualnej wycenie, chwilą zawarcia Umów o 

ich świadczenie jest chwila nadania przez Użytkownika wiadomości e-mail, zawierającej 

potwierdzenie zaoferowanych przez Operatora warunków świadczenia. W takim przypadku 

stosuje się niniejszy wzorzec umowny z aneksem. 

13. Rozpoczęcie biegu określonych w Regulaminie terminów wykonania Usług bezpłatnych 

następuje od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Operatora. 

14. Wartość płatności z tytułu zamówienia jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na 

stronie internetowej Operatora w chwili składania zamówienia. Ceny podane na stronie 

internetowej Serwisu przy danej Usłudze są cenami netto podanymi w polskich złotych i nie 

zawierają wartości podatku VAT. 

15. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia obejmuje 

cenę za zamówione Usługi lub Pakiety wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi 

kosztami pochodnymi Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Operatora i Użytkownika.  

16. Wydanie efektów Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz z załącznikami, 

na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 

17. Przy obliczaniu terminów wykonania Usług i Pakietów wynikających z Regulaminu Serwisu nie 

uwzględnia się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

18. Dokument nabyty w następstwie zawartej Umowy może być zastosowany przez Użytkownika 

jednorazowo, w obszarze oznaczonej domeny internetowej. W szczególności Użytkownik nie jest 

uprawniony do użycia dokumentu nabytego w następstwie Umowy, jako dokumentu służącego 

do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze innej domeny internetowej. 

 

 



§4 Polityka płatności 

1. Płatności z tytułu zawartych Umów należy uiszczać w terminie 30 dni od daty złożenia 

zamówienia. 

2. Rozpoczęcie biegu określonych w Regulaminie terminów wykonania Usług płatnych następuje 

od dnia wpływu na rachunek Operatora całkowitej płatności z tytułu zamówionej Usługi lub 

Pakietu. 

3. W przypadku braku wpływu należności w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje 

ono anulowane. 

4. Płatność należy uiścić w kwocie brutto, na rachunek bankowy Operatora o nr 16 1240 1747 1111 

0010 6026 5606 lub przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności. 

5. Płatność można uiścić w trybie przelewu zwykłego lub przelewu błyskawicznego przy użyciu 

Zewnętrznego Systemu Płatności. Wybór dostępnych form płatności jest widoczny w obszarze 

formularza zamówienia, w menu „Sposób dostawy i płatność”. 

6. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur vat z tytułu 

świadczonych przez Operatora Usług i Pakietów drogą elektroniczną. 

§5 Katalog usług z zakresu „e-Regulaminy” 

1. Bezpłatny audyt e-Regulaminu 

1. Usługa obejmuje weryfikację regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Zakres wykonanej usługi stanowi sporządzenie i przeslanie audytu e-Regulaminu w 

formacie PDF, pod adres e-mail Użytkownika. 

3. Audyt obejmuje analizę zgodności stosowanych postanowień umownych z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

4. W ramach usługi wskazanych zostaje do trzech klauzul niedozwolonych, ewentualnie 

stwierdzonych w stosowanym e-Regulaminie. 

5. Usługa jest bezpłatna i wykonywana w terminie 3 dni. 

2. Przykładowy e-Regulamin 

1. Usługa obejmuje sprzedaż przykładowego Regulaminu świadczenia usług drogą 

elektroniczną, zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 



2. Zakres wykonanej usługi stanowi przeslanie przykładowego e-Regulaminu w formacie 

PDF, pod adres e-mail Użytkownika. 

3. Usługa jest płatna jednorazowo, w kwocie podanej na stronie internetowej Serwisu i 

wykonywana w terminie 1 dnia. 

3. Indywidualny e-Regulamin 

1. Usługa obejmuje sporządzenie i przesłanie indywidualnego Regulaminu świadczenia 

usług drogą elektroniczną, zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i 

dostosowanego do działalności prowadzonej przez Użytkownika. 

2. Zakres wykonanej usługi stanowi sporządzenie i przeslanie Indywidualnego e-

Regulaminu w formacie PDF, pod adres e-mail Użytkownika. 

3. Usługa jest płatna jednorazowo, w kwocie podanej na stronie internetowej Serwisu i 

wykonywana w terminie 5 dni. 

4. Monitoring e-Regulaminu 

1. Usługa obejmuje monitoring przygotowanego przez Operatora Indywidualnego e-

Regulaminu pod kątem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Zakres wykonanej usługi stanowi monitoring Indywidualnego e-Regulaminu w aspekcie 

jego zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przez okres 12 

miesięcy, polegający na informowaniu Użytkownika o ewentualnych zmianach w prawie, 

które wymagają korekty objętego monitoringiem Indywidualnego e-Regulaminu. 

3. W okresie monitoringu, w przypadku stwierdzenia zmian w prawie, Operator przesyła 

pod adres e-mail Użytkownika skorygowany e-Regulamin w formacie PDF. 

4. Użytkownik jest zobowiązany do umieszczenia skorygowanego e-Regulaminu w miejsce 

dotychczasowego e-Regulaminu w ciągu 3 dni od daty przesłania skorygowanego e-

Regulaminu przez Operatora, zgodnie z ust. 3 powyżej. 

5. Usługa jest płatna jednorazowo za okres 12 miesięcy, w kwocie podanej na stronie 

internetowej Serwisu i wykonywana od daty zawarcia Umowy. 

§6 Katalog usług z zakresu „Ochrona danych osobowych” 

1. Indywidualna Polityka prywatności i plików cookies 

1. Usługa obejmuje: analizę stosowanego systemu obsługi sprzedażowej, zdefiniowanie 

zakresu danych o klientach Użytkownika, określenie celów wykorzystywania zebranych 



danych, indywidualne sporządzenie i przesłanie dokumentu polityki prywatności i plików 

cookies dla strony internetowej Użytkownika, w oparciu o stosowaną politykę 

bezpieczeństwa. 

2. Zakres wykonanej usługi stanowi indywidualne sporządzenie dokumentu polityki 

prywatności i plików cookies, zgodnego z  przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności z: Ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem 

MSWiA w zakresie ochrony danych osobowych, Ustawą Prawo Telekomunikacyjne. 

3. Przygotowana polityka prywatności i plików cookies zostaje przesłana pod adres e-mail 

Użytkownika w formacie PDF. 

4. Usługa jest płatna jednorazowo, w kwocie podanej na stronie internetowej Serwisu i 

wykonywana w terminie 3 dni. 

2. Audyt strony (systemu sprzedażowego) 

1. Usługa obejmuje szczegółową analizę stosowanego przez Użytkownika systemu obsługi 

sprzedażowej pod kątem jego zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa, a w szczególności z: Ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem 

MSWiA w zakresie ochrony danych osobowych, Ustawą o prawach konsumenta, Ustawą 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rejestrem niedozwolonych klauzul umownych 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ustawą Prawo Telekomunikacyjne oraz 

sporządzenie i przesłanie audytu pokontrolnego. 

2. Zakres wykonanej usługi stanowi sporządzenie i przesłanie pisemnego audytu strony 

internetowej w zakresie stosowanego systemu obsługi sprzedażowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem informacji o zakresie stosowanych procedur, które wymagają zmian. 

Przygotowany audyt przesyłany jest pod podany przez Użytkownika adres e-mail w 

formacie PDF. 

3. Usługa jest płatna jednorazowo, w kwocie podanej na stronie internetowej Serwisu i 

wykonywana w terminie 5 dni. 

3. Przykładowa Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 

1. Usługa obejmuje sprzedaż przygotowanego zbioru dokumentacji: Polityka 

bezpieczeństwa danych osobowych, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, 

Instrukcja powierzania danych osobowych wraz ze wzorami dokumentacji powierzenia 

danych osobowych, Instrukcja zabezpieczenia danych osobowych wraz ze wzorami 

dokumentacji zabezpieczenia danych osobowych, Wzory oświadczeń o zgodzie klienta 



na przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu sprzedażowego, Wzór wniosku 

zgłoszenia bazy danych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.  

2. Przygotowany zbiór dokumentacji jest całkowicie zgodny z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

3. Zakres wykonanej usługi stanowi przeslanie pod adres e-mail Użytkownika zbioru 

dokumentacji Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania w formacie PDF. 

4. Usługa jest płatna jednorazowo, w kwocie podanej na stronie internetowej Serwisu i 

wykonywana w terminie 1 dnia. 

4. Indywidualna Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 

1. Usługa obejmuje analizę stosowanego przez Użytkownika systemu obsługi 

sprzedażowej, popartą zdefiniowaniem zakresu danych o klientach, wraz z celami 

wykorzystywania zebranych danych. Na tej podstawie Operator przystępuje do 

indywidualnego sporządzenia kompleksowej dokumentacji stosowanej polityki 

bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, na które składają się 

m. in.: 1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych obejmująca procedury 

zarządzania uprawnieniami osób dopuszczonych do przetwarzania danych oraz 

regulacje ich odpowiedzialności wraz z listą załączników i list kontrolnych, 

umożliwiających łatwe zarządzanie zakresem uprawnień osób obsługujących bazy 

danych, 2. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym obejmująca procedury 

zabezpieczenia nośników danych oraz wykorzystywania i zabezpieczania kopii 

zapasowych oraz komputerów przenośnych używanych przy przetwarzaniu danych 

osobowych, a także procedury serwisowania i utylizacji sprzętu informatycznego oraz 

nośników danych, 3. Przeprowadzenie zgłoszenia bazy danych Użytkownika do 

Generalnego Inspektora Danych Osobowych; 4. Instrukcja powierzania danych 

osobowych wraz ze wzorami dokumentacji powierzenia danych osobowych, 5. Instrukcja 

zabezpieczenia danych osobowych wraz ze wzorami dokumentacji zabezpieczenia 

danych osobowych, 6. Wzory oświadczeń o zgodzie klienta na przetwarzanie danych 

osobowych w ramach procesu sprzedażowego.  

2. Przygotowany zbiór dokumentacji jest całkowicie zgodny z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

3. Zakres wykonanej usługi stanowi sporządzenie raportu z analizy stosowanego przez 

Użytkownika systemu obsługi sprzedażowej oraz sporządzenie i przeslanie pod podany 



adres e-mail indywidualnie przygotowanego zbioru dokumentacji polityki bezpieczeństwa 

i instrukcji zarządzania w formacie PDF. W oparciu o sporządzoną dokumentację, 

Operator dokonuje zgłoszenia bazy danych Użytkownika do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. 

4. Usługa jest płatna jednorazowo, w kwocie od 999 zł netto podlegającej indywidualnej 

wycenie i wykonywana jest w terminie do 21 dni. 

5. Wniosek rejestracyjny do GIODO 

1. Usługa obejmuje przygotowanie wniosku rejestracyjnego zbioru danych osobowych 

Użytkownika do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i przesłanie pod 

adres e-mail Użytkownika oraz przeprowadzenie elektronicznej rejestracji zbioru danych 

osobowych Użytkownika do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

2. Usługa jest płatna jednorazowo, w kwocie w kwocie podanej na stronie internetowej 

Serwisu i wykonywana w terminie 1 dnia. 

  
§7 Katalog innych usług 

1. Audyt strony (systemu sprzedażowego) 

1. Usługa obejmuje szczegółową analizę stosowanego przez Użytkownika systemu obsługi 

sprzedażowej pod kątem jego zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa, a w szczególności z: Ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem 

MSWiA w zakresie ochrony danych osobowych, Ustawą o prawach konsumenta, Ustawą 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rejestrem niedozwolonych klauzul umownych 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ustawą Prawo Telekomunikacyjne oraz 

sporządzenie i przesłanie audytu pokontrolnego. 

2. Zakres wykonanej usługi stanowi sporządzenie i przesłanie pisemnego audytu strony 

internetowej w zakresie stosowanego systemu obsługi sprzedażowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem informacji o zakresie stosowanych procedur, które wymagają zmian. 

Przygotowany audyt przesyłany jest pod podany przez Użytkownika adres e-mail w 

formacie PDF. 

3. Usługa jest płatna jednorazowo, w kwocie w kwocie podanej na stronie internetowej 

Serwisu i wykonywana w terminie 5 dni. 

2. Porady prawne 



1. Usługa obejmuje pisemne sporządzenie indywidualnej porady prawnej na potrzeby 

konkretnego zapytania Użytkownika. 

2. Zakres usługi obejmuje sporządzenie i przesłanie pod adres e-mail w formacie PDF, 

kompletnej i indywidualnej porady prawnej, oraz udzielenie odpowiedzi na dodatkowe 

pytania z nią związane, w celu ewentualnego wyjaśnienia szczegółowych wątpliwości. 

3. Usługa jest płatna jednorazowo, w kwocie od 29 zł netto podlegającej indywidualnej 

wycenie i wykonywana jest w terminie do 3 dni. 

  

§8 Katalog pakietów usług 

1. Mini: pakiet obejmuje usługę „Przykładowy e-Regulamin”. Pakiet jest płatny w kwocie podanej na 

stronie internetowej Serwisu oraz wykonywany w terminie 1 dnia. 

2. Basic: pakiet obejmuje usługę „Indywidualny e-Regulamin”. Pakiet jest płatny w kwocie podanej 

na stronie internetowej Serwisu oraz wykonywany w terminie do 5 dni. 

3. Basic +:  Pakiet obejmuje: 

1. usługi „Indywidualny e-Regulamin” oraz „Monitoring e-Regulaminu”, 

2. wzory dokumentów: Odstąpienie od umowy i Reklamacja, 

3. odpowiedzialność Operatora za Indywidualny e-Regulamin oraz jego aktualizacje w 

okresie trwania usługi Monitoringu e-Regulaminu, 

4. Atest Legalności e-Regulaminu, i 

5. jest płatny w kwocie podanej na stronie internetowej Serwisu oraz wykonywany w 

terminie do 5 dni. 

4. Standard: Pakiet obejmuje: 

1. usługi „Indywidualny e-Regulamin”, „Monitoring e-Regulaminu” oraz „Indywidualna 

polityka prywatności i plików cookies”, 

2. wzory dokumentów: Odstąpienie od umowy i Reklamacja, 

3. możliwość skorzystania z 3 porad prawnych dotyczących tematyki prawa e-commerce w 

kontekście działalności gospodarczej Użytkownika, w okresie trwania usługi Monitoringu 

e-Regulaminu, 

4. odpowiedzialność Operatora za Indywidualny e-Regulamin oraz jego aktualizacje w 

okresie trwania usługi Monitoringu e-Regulaminu, 



5. Atest Legalności e-Regulaminu, i 

6. jest płatny w kwocie podanej na stronie internetowej Serwisu oraz wykonywany w 

terminie do 5 dni. 

5. Standard +: Pakiet obejmuje: 

1. usługi „Indywidualny e-Regulamin”, „Monitoring e-Regulaminu”, „Indywidualna polityka 

prywatności i plików cookies” oraz „Audyt strony”, 

2. wzory dokumentów: Odstąpienie od umowy i Reklamacja, 

3. możliwość skorzystania z 3 porad prawnych dotyczących tematyki prawa e-commerce w 

kontekście działalności gospodarczej Użytkownika, w okresie trwania usługi Monitoringu 

e-Regulaminu, 

4. odpowiedzialność Operatora za Indywidualny e-Regulamin oraz jego aktualizacje w 

okresie trwania usługi Monitoringu e-Regulaminu, 

5. Atest Legalności e-Regulaminu, i 

6. jest płatny w kwocie podanej na stronie internetowej Serwisu oraz wykonywany w 

terminie do 5 dni. 

6. Max: Pakiet obejmuje: 

1. usługi „Indywidualny e-Regulamin”, „Monitoring e-Regulaminu”, „Indywidualna polityka 

prywatności i plików cookies”, „Audyt strony” oraz „Przykładowa Polityka bezpieczeństwa 

i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”, 

2. wzory dokumentów: Odstąpienie od umowy i Reklamacja, 

3. możliwość skorzystania z 3 porad prawnych dotyczących tematyki prawa e-commerce w 

kontekście działalności gospodarczej Użytkownika, w okresie trwania usługi Monitoringu 

e-Regulaminu, 

4. odpowiedzialność Operatora za Indywidualny e-Regulamin oraz jego aktualizacje w 

okresie trwania usługi Monitoringu e-Regulaminu, 

5. Atest Legalności e-Regulaminu, 

6. Atest I ° Ochrony Danych Osobowych, i 

7. jest płatny w kwocie podanej na stronie internetowej Serwisu oraz wykonywany w 

terminie do 5 dni. 

7. Max+ Pakiet obejmuje: 

1. usługi „Indywidualny e-Regulamin”, „Monitoring e-Regulaminu”, „Indywidualna polityka 

prywatności i plików cookies”, „Audyt strony”, „Przykładowa Polityka bezpieczeństwa i 



Instrukcja zarządzania systemem informatycznym” oraz „Indywidualna Polityka 

bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”, 

2. wzory dokumentów: Odstąpienie od umowy i Reklamacja, 

3. możliwość skorzystania z 3 porad prawnych dotyczących tematyki prawa e-commerce w 

kontekście działalności gospodarczej Użytkownika, w okresie trwania usługi Monitoringu 

e-Regulaminu, 

4. odpowiedzialność Operatora za Indywidualny e-Regulamin oraz jego aktualizacje w 

okresie trwania usługi Monitoringu e-Regulaminu, 

5. Atest Legalności e-Regulaminu, 

6. Atest II ° Ochrony Danych Osobowych, a 

7. koszt pakietu podlega indywidualnej wycenie i wynosi od 999 zł netto. Termin wykonania 

pakietu wynosi do 21 dni. 

§9 Warunki atestowania 

W ramach określonych pakietów, Operator przyznaje Użytkownikowi bezpłatny Atest Instytutu 

Odpowiedzialnego Biznesu, zgodnie z następującymi specyfikacjami i wymogami: 

1. Atest Legalności e-Regulaminu: 

1. Dokument przyznawany Użytkownikowi w ramach oznaczonych pakietów, stanowiący 

poświadczenie wdrożenia w firmie Użytkownika indywidualnie przygotowanego 

regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnego z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa.  

2. Obowiązuje w okresie trwania Usługi Monitoringu e-Regulaminu. Po upływie tego okresu 

istnieje możliwość przedłużenia usługi i licencji.  

3. W okresie obowiązywania Atestu Operator udostępnia Użytkownikowi możliwość 

umieszczenia jego elektronicznej wersji oraz właściwego znaku graficznego na stronie 

internetowej objętej usługą Monitoringu e-Regulaminu oraz w materiałach ją 

reklamujących.  

4. Atest wraz z logo atestu w dwóch formatach jest przesyłany przez Operatora drogą 

elektroniczną, pod adres e-mail Użytkownika.  

5. Atest jest przesyłany tradycyjną drogą listowną. 



2. Atest I° (pierwszego stopnia) Ochrony Danych Osobowych: 

1. Dokument przyznawany Użytkownikowi w ramach pakietu Max.  

2. Stanowi poświadczenie złożenia przez Użytkownika deklaracji wdrożenia w swojej firmie 

przygotowanego przez Operatora i zgodnego z wymogami prawa systemu ochrony i 

przetwarzania danych osobowych.  

3. Atest obowiązuje w okresie trwania usługi Monitoringu e-Regulaminu. Po upływie tego 

okresu istnieje możliwość przesłużenia usługi i licencji.  

4. W okresie obowiązywania Atestu, Operator udostępnia Użytkownikowi możliwość 

umieszczenia jego elektronicznej wersji oraz właściwego znaku graficznego na stronie 

internetowej objętej usługą Monitoringu e-Regulaminu oraz w materiałach ją 

reklamujących.  

5. Atest wraz z logo atestu w dwóch formatach jest przesyłany przez Operatora drogą 

elektroniczną, pod adres e-mail Użytkownika.  

6. Atest jest przesyłany tradycyjną drogą listowną. 

3. Atest II° (drugiego stopnia) Ochrony Danych Osobowych: 

1. Dokument przyznawany Użytkownikowi w ramach pakietu Max +.  

2. Stanowi poświadczenie wdrożenia w firmie Użytkownika indywidualnie przygotowanego 

przez Operatora i zgodnego z wymogami prawa systemu ochrony i przetwarzania 

danych osobowych.  

3. Atest obowiązuje w okresie trwania usługi Monitoringu e-Regulaminu. Po upływie tego 

okresu istnieje możliwość przesłużenia usługi i licencji.  

4. W okresie obowiązywania Atestu Operator udostępnia Użytkownikowi możliwość 

umieszczenia jego elektronicznej wersji oraz właściwego znaku graficznego na stronie 

internetowej objętej usługą Monitoringu e-Regulaminu oraz w materiałach ją 

reklamujących.  

5. Atest wraz z logo atestu w dwóch formatach jest przesyłany przez Operatora drogą 

elektroniczną, pod adres e-mail Użytkownika.  

6. Atest jest przesyłany tradycyjną drogą listowną. 

 



§10 Polityka własności intelektualnej 

1. Wszystkie dokumenty sporządzone przez Operatora podlegają ochronie prawa autorskiego. 

Bezprawne wykorzystywanie i rozpowszechnianie dokumentów sporządzonych przez Operatora 

jest zabronione. 

2. Korzystanie z Usług lub Pakietów nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika praw autorskich 

majątkowych i osobistych do utworów będących dokumentami sporządzonymi przez Operatora 

w ramach świadczonych Usług lub Pakietów. 

3. W ramach świadczonych Pakietów, Operator udziela Użytkownikowi ograniczonej czasowo i 

nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Atestów, o których stanowi §9 Regulaminu, 

na następujących polach eksploatacji: 

1. utrwalanie techniką zapisu cyfrowego i komputerowego, 

2. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym, 

3. zwielokrotnianie techniką zapisu cyfrowego i komputerowego, 

4. wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej. 

4. W ramach świadczonych Usług i Pakietów, Operator udziela Użytkownikowi nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z dokumentów niebędących Atestami, 

sporządzonych w ramach świadczonych Usług, na następujących polach eksploatacji: 

1. utrwalanie techniką zapisu cyfrowego i komputerowego, 

2. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym, 

3. zwielokrotnianie techniką zapisu cyfrowego i komputerowego, 

4. wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej. 

§11 Postępowanie reklamacyjne 

1. Niniejszy przepis określa tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych 

przez Operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet 

pod adresem URL www.e-Regulaminy.pl na rzecz Użytkowników. 

2. Operator zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego 

funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, 

związanych z działaniem Serwisu. 



3. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania Usług. 

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne 

Użytkownika. 

5. Operator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej 

reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu 

odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej. 

6. Operator zaleca składanie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na 

adres e-mail sekretariat@iob.edu.pl 

7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. 

8. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty e-mail lub pisemnie, pod 

adres elektroniczny lub pocztowy, wskazany przez Użytkownika. 

§12 Odpowiedzialność 

1. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług w sposób należyty i z dochowaniem należytej 

staranności.  

2. Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania świadczonych usług lub ich 

niewykonania, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny. 

3. Za nienależyte wykonanie usługi uznaje się w szczególności niezgodność przygotowanego 

dokumentu z przepisami powszechnie prawa powszechnego, obowiązującymi na dzień 

wykonania Usługi lub w okresie trwania usługi Monitoring „e-Regulaminu”. 

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania świadczonych usług lub 

ich niewykonania, w przypadku gdy wynika ono z przyczyn od niego niezależnych, w 

szczególności zaś wskutek:  

1. naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, 

2. działań Użytkownika, 

3. działań osób trzecich. 

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania świadczonych usług lub 

ich niewykonania, w przypadku gdy wynika ono z przyczyn od niego niezależnych, w 

szczególności zaś wskutek działań osób trzecich. 

6. Strony Umowy ograniczają odpowiedzialność Operatora z tytułu nienależytego wykonania 

świadczonych usług lub ich niewykonania do pięciokrotności wartości Usługi lub Pakietu. 



7. Strony Umowy wyłączają odpowiedzialność Operatora z tytułu utraconych korzyści. 

§13 Przepisy końcowe 

1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Serwisu. Operator 

zobowiązuje się powiadomić Użytkowników o zmianach Regulaminu drogą elektroniczną. W 

przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Użytkownika, jest on zobowiązany 

do poinformowania o tym Operatora w terminie jednego miesiąca od daty zmiany, pod rygorem 

uznania akceptacji treści nowego Regulaminu. 

2. Zawierając Umowę, Użytkownik: 

1. upoważnia Operatora do kierowania na wskazany przy składaniu zamówienia adres, 

adres e-mail lub numer telefonu informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, 

a także informacji handlowych, 

2. oświadcza, iż podane przez Użytkownika w treści zamówienia dane są prawdziwe i 

obowiązujące w kontaktach stron. Użytkownik jest zobowiązany poinformować Operatora 

o każdej zmianie w/w danych w okresie trwania Umów. Zaniechanie tego obowiązku 

powoduje skuteczność doręczenia oświadczeń kierowanych przez Operatora pod 

dotychczasowy adres, adres e-mail, lub numer telefonu, 

3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych umieszonych w treści 

zamówienia, przez Operatora, w celu należytego wykonania Umowy, 

4. wyraża zgodę na realizację Usługi przez Operatora na warunkach ustanowionych w 

Regulaminie Serwisu oraz w roku indywidualnych, pisemnych ustaleń, 

5. wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, 

6. przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez jego osobę treści 

bezprawnych.  

3. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu 

teleinformatycznego Serwisu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Serwisu oraz 

zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Serwisie treści reklamowych. 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Serwisu zastosowanie mają przepisy polskiego 

prawa powszechnie obowiązującego.  

5. Miejscem wykonania Umów o świadczenie Usług jest siedziba Operatora. 



6. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia roszczeń wynikających z tytułu świadczonych przez 

Operatora Usług jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie URL Serwisu. 

 


