
REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Administratorem i właścicielem serwisu internetowego edumaluch.pl, w tym 
właścicielem wszelkich praw autorskich, z uwzględnieniem praw autorskich 
majątkowych, związanych z serwisem internetowym edumaluch.pl, jest Anna 
Hryniewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Intr@ Anna Hryniewicz 
z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Mickiewicza 9 lok. U5, 01-517 Warszawa, NIP: 
8391065099, REGON: 771578934 (dalej „Administrator”). 

2. Serwis internetowy edumaluch.pl jest platformą komunikacji pomiędzy 
Użytkownikami, bazą wiedzy i doświadczeń w obszarze wsparcia informacyjnego 
on-line dla rodzin i ich dzieci. W ramach serwisu internetowego edmaluch.pl, 
Administrator świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury 
teleinformatycznej celem przechowywania informacji (danych) Użytkowników, a także 
świadczy inne Usługi oznaczone w Regulaminie. 
 

3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa rodzaje oraz warunki świadczenia 
usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz korzystania z usług serwisu 
internetowego edumaluch.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Oznaczony w zdaniu 
poprzedzającym Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 
1204 ze zm.). 

4. Każda osoba fizyczna korzystająca w jakiejkolwiek formie z aktywności dostępnej 
i oferowanej przez Serwis, dalej zwana „Użytkownikiem”, zobowiązana jest do 
przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

5. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przed skorzystaniem z Usługi  
dostępnej w ramach Serwisu, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków 
Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 

 
II. Definicje 
 

1. „Użytkownik” jest to każda osoba fizyczna korzystająca z dowolnych form aktywności 
dostępnych i oferowanych przez Serwis. 

2. „Konto” - Wydzielone miejsce w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym 
gromadzone są informacje (dane) dotyczące Użytkownika, do którego Konto należy, 
oraz zapewniające możliwość korzystania z Usług i funkcji Serwisu. Użytkownik może 
zarejestrować się w Serwisie i założyć w nim swoje Konto,  podając dane niezbędne w 
procesie rejestracji, w szczególności adres poczty elektronicznej (e-mail). Użytkownik 
dysponuje unikalnym loginem oraz hasłem do Konta i jest zobowiązany do 
nieujawniania hasła oraz do nieudostępniania Konta osobom trzecim. 

3. „Klient” jest to Użytkownik posiadający Konto w ramach Serwisu, korzystający z Usług 
płatnych dostępnych i oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 



4. „Ekspert” lub „Specjalista” jest to Użytkownik, będący zewnętrzną w stosunku do 
Administratora osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną zatrudniającą osoby 
dysponujące potwierdzeniem kwalifikacji w danej dziedzinie oraz specjalistów 
uprawnionych  do wykonywania danego zawodu. 

5. „Konsultacje on-line” jest to wyodrębniona funkcjonalnie w ramach Serwisu część, 
przeznaczona do świadczenia Usług przez Ekspertów (Specjalistów), za pośrednictwem 
Serwisu. 

6. „Usługi” to usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu realizowane przez 
Administratora i Ekspertów (Specjalistów). 

7. „Publikacja” jest to  zainicjowany przez Użytkownika przekaz danych w postaci treści 
tekstowych lub audiowizualnych  dokonywany poprzez sieci telekomunikacyjne za 
pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, prowadzący do 
rezultatu w postaci przechowywania tych treści w ramach Systemu 
teleinformatycznego Serwisu. Przez „Publikację” rozumie się także rezultat, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym. 

8. „System teleinformatyczny” jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń 
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, 
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą 
właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 

9. „Świadczenie usług drogą elektroniczną” jest to wykonywanie usługi świadczonej bez 
jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne 
żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do 
elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania 
danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci 
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo 
Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 roku, nr 171, poz. 1800 ze zm.). 

 
III. Rodzaje usług i ich zakres 
 

1. Administrator, niezależnie od usługi oznaczonej w punkcie I.2, świadczy Usługi o 
charakterze informacyjnym, polegające na udostępnianiu na żądanie Użytkownika 
informacji (danych), które umieszczone zostały w Serwisie. Administrator w ramach 
Serwisu świadczy Usługi odpłatne i nieodpłatne.  

2. W ramach Serwisu prowadzonego przez Administratora oferowane są usługi 
świadczone przez Ekspertów za pośrednictwem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje lub uprawnienia, określonych w punkcie II.4,  w wyodrębnionym na 
stronach internetowych Serwisu dziale „Konsultacji on-line”. Usługi świadczone przez 
Ekspertów  stanowią indywidualne rozmowy prowadzone w trybie on-line na wybrany 
temat z danej dziedziny, przy czym przez tryb on-line rozumie się transmisję danych w 
czasie rzeczywistym przy jednoczesnym w niej uczestnictwie Użytkownika i osoby 
posiadającej odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia, o której mowa w punkcie II.4. 
Oznaczona w zdaniu poprzedzającym rozmowa  występuje w formie przekazu 
audiowizualnego lub czatu (przekazu tekstowego). 



3. Usługa, o której mowa w punkcie III.2, udostępniana jest przez Administratora 
wyłącznie Użytkownikom, którzy najpóźniej w dniu korzystania z tej Usługi ukończyli 
18 rok życia. 

4. Za pomocą kanałów multimedialnych Operatorów GSM (osoby prawne świadczące 
usługi bezprzewodowej telefonii komórkowej telekomunikacyjnej, w tym w 
szczególności takie podmioty jak: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polkomtel S.A., 
PTK Centertel Sp. z o.o.)  w formie bezpiecznej wymiany kodów, oferowana jest 
Użytkownikom, będących jednocześnie użytkownikami telefonii komórkowej, Usługa, 
która może dotyczyć uzyskania dostępu do pełnych wersji zasobów elektronicznych, w 
tym gier i zabaw multimedialnych – zwana dalej „Usługą SMS”.  

 
 

IV. Warunki świadczenia Usług 
 

1. Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników na warunkach i w zakresie 
określonym w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej umowie, w wypadku, gdy 
taka została zawarta przez Użytkownika. 

2. Usługi w dziale „Konsultacje on-line” prowadzą zatrudnione przez Ekspertów osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia, oznaczone w punkcie II.4, 
którymi mogą być m.in. psycholodzy, pedagodzy, terapeuci i trenerzy rozwoju 
osobistego zgodnie z wymaganiami Serwisu oraz z ogólnie obowiązującymi 
wymaganiami odnośnie dyplomów i certyfikatów potwierdzających ich kwalifikacje 
zawodowe. Kwalifikacje i uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym  są 
weryfikowane przez Administratora przed podjęciem współpracy i zarejestrowaniem 
konta  eksperckiego. 

3. Ekspert i zatrudnione przez niego osoby, oznaczone w punkcie II.4, zachowują 
w tajemnicy informacje w zakresie wszystkich okoliczności dotyczących Użytkownika, 
udzielonej Użytkownikowi pomocy oraz jej wyników. Wyjątek stanowi uzasadnione 
okolicznościami zagrożenie życia Użytkownika lub osoby trzeciej. 

 
V. Warunki techniczne świadczenia Usług  
 

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług informacyjnych są następujące: 

a) połączenie z siecią Internet; 
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie 

komputerowym dokumentów HTML i FLASH powiązanych w sieci Internet 
przez usługę sieciową www. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków 
komunikacji elektronicznej oraz do dostarczania przez lub do systemów 
teleinformatycznych Administratora treści, które mogłyby: 

a) spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów 
teleinformatycznych Administratora lub innych podmiotów, które biorą 
bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

b) naruszać dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, 
które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy obowiązującego prawa. 



3. W razie otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej 
wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych w ramach systemu 
teleinformatycznego Serwisu a dostarczonych przez Użytkownika, Administrator może 
uniemożliwić dostęp do tych danych.  W przypadku uzyskania wiarygodnej 
wiadomości o bezprawnym charakterze danych oznaczonych w zdaniu 
poprzedzającym, Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze 
uniemożliwienia dostępu do danych. 

4. W razie prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu 
teleinformatycznego Serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie 
Użytkownikom korzystania z Usług, termin tych prac  i przewidywany czas ich trwania 
będzie każdorazowo publikowany w ramach Serwisu przed rozpoczęciem prac. 

5. Administrator zapewnia Użytkownikom tajemnicę komunikacji zwaną zgodnie z 
ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 roku, 
nr 171, poz. 1800) „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje 
przekazane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące Użytkowników tylko w obrębie 
systemu teleinformatycznego Administratora i tylko w przypadku, w którym 
informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne lub gdy ich ujawnienie 
nie jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Informacje 
objęte tą tajemnicą mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych przez 
przepisy prawa. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być 
przetwarzane przez Administratora tylko wówczas, gdy przetworzenie ich będzie 
przedmiotem usługi świadczonej Użytkownikom i jest niezbędne do jej prawidłowego 
wykonania lub jest niezbędne do nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu 
teleinformatycznego. 

6. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług jak 
i zagrożenia związanego ze świadczeniem tych usług oraz informacji o 
oprogramowaniu wprowadzanym przez Administratora do systemu 
teleinformatycznego, których wymóg dostarczenia Użytkownikowi wynika z art. 6 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 
2002 roku, nr 144, poz. 1204 ze zm.), Administrator będzie realizował poprzez Serwis. 

7. Administrator dokłada wszelkiej staranności aby utrzymać jakość funkcjonowania 
Serwisu na najwyższym poziomie. 

 
VI. Korzystanie z Usług i Konta 

1. Użytkownik może korzystać z oferowanych przez Administratora i Specjalistów Usług 
anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że właściwość usługi wymaga 
podania danych osobowych lub gdy taki obowiązek wynika z Regulaminu lub sposobu 
zamówienia usługi. 

2. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Kont innych Użytkowników oraz 
zobowiązuje się nie udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Użytkownik 
zobowiązuje się do nieujawniania hasła do Konta osobom trzecim. 

3.  Do zarejestrowania Konta w Serwisie wymagane jest wskazanie przez Użytkownika 
unikalnego loginu i zabezpieczającego go hasła, oraz innych danych określonych w 
formularzu rejestracyjnym.  Wszelkie zmiany i wgląd do danych, o których mowa w 



zdaniu poprzedzającym,  zawartych na Koncie Użytkownika, są możliwe w każdym 
czasie, poprzez dostęp do tych danych w zakładce „edytuj profil“, znajdującej się na 
stronach internetowych Serwisu. 

4. Oświadczenia składane przez Użytkownika przy okazji rejestracji Konta w Serwisie  są 
równoznaczne z tym, że: 

a) informacje podawane przez Użytkownika są  zgodne z prawdą, 
b) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje treść Regulaminu. 

 
VII. Płatności 
 

1. Użytkownik może wykupić dostęp do Serwisu za cenę podaną po dokonaniu 
rejestracji. Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych 
w wybranych przez siebie okresach oraz możliwość dodania nowych zabaw zasobów 
do Serwisu. 

2. Opłata za dostęp do Serwisu nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, 
które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i są niezależne od Administratora. 

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za 
pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Płatności dokonywane są przez 
Użytkownika z góry i odbywają się za pośrednictwem Dotpay S.A. (dalej „Operator”). 
Użytkownicy niniejszym wyrażają zgodę na takie rozwiązanie. 

4. Uzyskanie płatnego dostępu do Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika 
jakichkolwiek praw autorskich do treści i utworów znajdujących się w Serwisie. 
Użytkownik ma prawo wykorzystywać wspomniane treści i utwory w sposób zgodny 
z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 
VIII. Usługa SMS 
 

1. W ramach Usługi SMS Użytkownicy wysyłający Kod identyfikujący Serwis (znaki 
alfanumeryczne identyfikujące Serwis, wskazane na stronie internetowej Serwisu) 
w wiadomości SMS na Numer Dostępowy (numer SMS Premium podany na stronie 
internetowej Serwisu) uruchamiają procedurę uwierzytelnienia dostępu do zasobów 
Serwisu. 

2. Wiadomość SMS musi zawierać Kod identyfikujący Serwis.  Po otrzymaniu przez 
Operatora poprawnej wiadomości SMS z Kodem identyfikującym Serwis 
Użytkownikowi zostanie przydzielony Kod Dostępu (unikalny kod kontroli dostępu 
oparty o znaki alfanumeryczne, umożliwiający korzystanie z Serwisu uprawnionym 
Użytkownikom), który zostanie następnie przesłany Użytkownikowi przy pomocy 
Wiadomości Zwrotnej (wiadomość tekstowa w ramach realizacji usługi kontroli 
dostępu odsyłana przez Operatora w odpowiedzi na Wiadomość SMS i na numer 
telefonu, z którego wysłana została Wiadomość SMS) 
 
 



3. Numery telefonów z których wysłano wiadomość SMS będą przechowywane 
w systemie  Operatora celem identyfikacji Użytkownika i nie będą wykorzystywane do 
innych celów.  

 
IX. Umieszczanie Publikacji 
 

1. Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie z Serwisu 
oraz za publikowanie w Serwisie jakichkolwiek Publikacji. 

2. Umieszczenie przez Użytkownika Publikacji w Serwisie jest równoznaczne 
z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na ich udostępnienie innym Użytkownikom.  

3. Odpowiedzialność za treść umieszczonych w Serwisie Publikacji ponoszą Użytkownicy, 
którzy je zamieścili. 

4. W przypadku naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, 
Administrator może zmodyfikować lub usunąć Publikacje Użytkownika, a także 
zablokować do nich dostęp lub zablokować Konto Użytkownika.  

5. Użytkownik każdorazowo umieszczając Publikację w Serwisie oświadcza, że treść ujęta 
Publikacją jest wolna od wad prawnych i roszczeń podmiotów trzecich oraz, że 
przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanej treści, włącznie z autorskimi prawami 
majątkowymi. Umieszczenie Publikacji w Serwisie odbywa się na odpowiedzialność 
Użytkowników, którzy takie Publikacje w Serwisie umieszczą. 

6. Bez zgody Administratora zabronione jest publikowanie materiałów, które: 

a) zawierają dane osobowe i adresowe, 
b) są komunikatami i ogłoszeniami, 
c) są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej lub 

w inny sposób zmierzają do promocji osoby lub działalności, 
d) nie są tematycznie związane z Serwisem. 

7. Ponadto zabronione jest publikowanie materiałów które: 
a) naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 
b) stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych i nieobyczajnych, 
c) naruszają międzynarodowe przepisy prawa, 
d) naruszają dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają 

dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, 
e) popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy 

(dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne). 

8. Użytkownik każdorazowo umieszczając w Serwisie Publikacje oświadcza, iż przysługują 
mu autorskie prawa majątkowe do treści ujętych w Publikacji, obejmujące prawo do 
publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, a także oświadcza że prawa 
autorskie Użytkownika do tych treści nie podlegają żadnym ograniczeniom, są wolne 
od wad prawnych oraz nie naruszają jakichkolwiek autorskich lub osobistych praw 
osób trzecich, ani też nie są przedmiotem roszczeń jakichkolwiek osób trzecich. 

9. Treść Publikacji umieszczanych w Serwisie musi być zgodna z polskim prawem, 
normami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz z treścią niniejszego Regulaminu. 
Ponadto Publikacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie mogą zawierać 
treści wulgarnych i obraźliwych. 



10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną Publikacji, dba 
jednak o to, by teksty nie służyły promocji konkretnej metody i samego autora, nie 
były publikowane wbrew przyjętym zwyczajom i nawiązywały treścią do tematyki 
Serwisu. Wszelkie teksty niezgodne z powyższymi zaleceniami mogą być usuwane 
przez Administratora. Błędy, pisownia oraz tezy Publikacji obciążają Użytkownika, 
który dokonał zamieszczenia Publikacji. 

11. W przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich, co do praw majątkowych do Publikacji 
Użytkownika pod adresem Administratora, Użytkownik po dokonaniu zawiadomienia 
przez Administratora o takich roszczeniach, niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia 
sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub 
zaspokoi takie roszczenia. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko 
Administratorowi, Użytkownik zobowiązuje się wstąpić do sprawy w miejsce 
Administratora lub przystąpić do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego, 
a także zobowiązuje się opłacić w całości koszty ewentualnego postępowania 
sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze 
ugody należności. 

 
X. Warunki zawierania i rozwiązywania umów 
 

1. Na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu  zawierane są przez 
Administratora z Użytkownikami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 
Jedna umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną może dotyczyć jednej usługi 
oferowanej w ramach Serwisu. . Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie 
korzystania z Usługi. 

2. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem 
strony internetowej pod adresem www.edumaluch.pl. Regulamin udostępniony jest 
przy tym w takiej formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie, 
przechowywanie, odtwarzanie i wykonywanie wydruków. Każdy może zapoznać się z 
treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług za 
pośrednictwem strony internetowej wskazanej w zdaniu pierwszym niniejszego 
punktu Regulaminu. 

3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w zależności od 
rodzaju świadczonej usługi, mogą być zawarte na czas oznaczony lub na czas 
nieoznaczony. Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją 
wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego. 

4. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika wykorzystywany będzie tylko 
i wyłącznie do przesyłania informacji zamówionych przez Użytkownika lub 
powiązanych tematycznie z Serwisem edumaluch.pl. 

XI. Prawo odstąpienia od umowy 
 

1. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania 
przyczyn w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia, składając w tym terminie 
oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem. 



2.  Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej nie przysługuje Klientowi 
w następujących wypadkach: 

a) w razie świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej; 

b) w przypadku umów dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz 
zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez 
konsumenta ich oryginalnego opakowania; 

c) w przypadku umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie 
zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 

d) w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w 
złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 

e) w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać 
zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 

f) w przypadku dostarczania prasy; 
 
 
XII. Reklamacje - tryb postępowania 
 

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych 
w ramach Serwisu. 

2. Reklamację elektroniczną należy składać w formie mailowej na adres: 
biuro@edumaluch.pl. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia, 
w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana. 

3. Reklamacje w pozostałych sprawach należy składać w formie pisemnej, listem 
poleconym na adres korespondencyjny:  

Edumaluch.pl 
Intr@ Anna Hryniewicz 

Mickiewicza 9/u5 
01-517 Warszawa 

4. Reklamację, o której mowa w punkcie XII.3, można wnieść w terminie 14 dni licząc od 
dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana. 

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać przynajmniej następujące dane:  
a) oznaczenie Użytkownika;  
b) imię i nazwisko oraz adres szczegółowy; 
c) opis problemu będącego podstawą reklamacji. 

6. Administrator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje oznaczone w punkcie XII.2 
i XII.3 były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Administratora. 
O rezultacie niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem 
poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą. 

 
XIII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 
 

1. Administrator jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez 
Użytkownika w ramach Konta. Wszystkie dane osobowe pozyskane przez 
Administratora podlegają ochronie i są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy 



z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 
101, poz. 926 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 ze zm.). Za każdym razem, 
korzystając z Usługi Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych. 

2. Administrator przetwarza dane wyłącznie tych Użytkowników, którzy wyrazili na to 
zgodę. Mają oni prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia 
z bazy danych. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić 
maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych przy ich przetwarzaniu. 
Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom 
oprócz Ekspertów, w zakresie koniecznym do wykonania Usługi przez Ekspertów. 

 
XIV. Polityka Prywatności 
 

1. Użytkownik korzystając z Usługi wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i 
przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i 
technologicznych: adres IP, wywoływany adres internetowy (URL), adres internetowy, 
z którego Użytkownik korzysta oraz inne informacje transmitowane protokołem http.  
 

2. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po 
zalogowaniu), dzięki której użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać swoich 
danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła). Służą one do tworzenia statystyk 
oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do 
zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich 
przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych 
osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do 
instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów 
lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są 
przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez 
użytkownika usunięte. Usunięcie plików cookies, jak również zmiana ustawień ich 
dotyczących możliwa jest poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w 
przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez użytkownika. 

3. Wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu 
internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, 

b) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 
stron internetowych serwisu, 

c) pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika 
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego 
języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu 
strony internetowej itp., 

d) pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych 
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze plików cookies. 

5. Administrator zobowiązuje się utrzymywać na stronach internetowych Serwisu 
komunikatu informującego bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały 



Użytkowników o wykorzystywaniu przez Serwis plików cookies, oraz zawierającego 
hiperłącze (odnośnik, link) do treści Regulaminu wraz z Polityką Prywatności zawartą 
w punktach XIV.1 – XIV.5 Regulaminu. Jednocześnie, komunikat, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, na takich samych zasadach, jak określono w zdaniu 
poprzedzającym, informuje Użytkowników o wyrażeniu zgody oznaczonej w punkcie 
XIV.4. 

 
XV. Ochrona własności intelektualnej 
 
Administrator wskazuje, że w związku ze świadczonymi Usługami udostępnia Użytkownikowi 
treści chronione prawem autorskim, materiały opatrzone znakami towarowymi. Użytkownik 
zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie. Wszelkie kopiowanie, 
wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody 
Administratora lub podmiotu, któremu prawa powyższe przysługują, jest zakazane, o ile nie 
wynika to z odrębnych umów lub obowiązujących przepisów prawa. 
 
XVI. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin  wchodzi w życie z dniem […] 

2. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, po uprzednim 
poinformowaniu Klienta drogą elektroniczną o zakresie oraz terminie wejścia zmiany 
w życie, nie krótszym niż 14 dni od dnia poinformowania Klienta o dokonywanej 
zmianie. Zmiany regulaminu są skuteczne w stosunku do już zawartej umowy 
o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient w ww. terminie nie wypowie 
umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym lub w terminie tym nie 
zrezygnuje z korzystania z Serwisu.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują właściwe 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszym 
Regulaminem a treścią zawartych umów dotyczących świadczenia usług, w 
przypadkach, w których takie umowy zostały zawarte, pierwszeństwo mają 
postanowienia tych umów. 


