
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu najmer.pl
niniejszy dokument określa rodzaje, zakres, warunki świadczenia usług na odległość,
drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie
usług na odległość dotyczących Serwisu najmer, a także tryb postępowania
reklamacyjnego i zawiera informacje wymagane przez art. 12 ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 ze zm.).

Spis treści:

Definicje:

Zakres obowiązywania Regulaminu

Warunki i wymagania techniczne dla świadczenia usług

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Zawarcie, czas trwania i rozwiązanie umowy.

Prawa i obowiązki.

Wynagrodzenie i Formy płatności.

Odpowiedzialność.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych.

Reklamacje.

Prawa autorskie.

Postanowienia końcowe.

§ 1. Definicje:

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

● Firma najmer – Paweł Domański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„najmer Paweł Domański” z siedzibą w Warszawie przy ul. Stryjeńskich 17 lok. 104,
02-791 Warszawa, identyfikowana numerem NIP: 1181456358, numer REGON:
146754600.

● Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług na odległość drogą
elektroniczną, określający rodzaje, zakres, warunki świadczenia tych usług oraz
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warunki zawierania i rozwiązywania umów o ich świadczenie, dotyczących
korzystania z Serwisu najmer.

● Serwis najmer – serwis internetowy, ze stroną główną dostępną w domenie
najmer.pl oraz częścią transakcyjną dostępną pod unikalnym dla każdego Klienta
adresem URL: https://subdomena.najmer.pl, którego właścicielem, administratorem
oraz operatorem jest Firma najmer, wspierający związane z wynajmem
długoterminowym procesy rozliczeń z najemcami, dostawcami mediów i urzędem
skarbowym.

● Klient – każda osoba będąca Konsumentem, która założyła subskrypcję na końcu
procesu rejestracji, a także każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Firmę najmer oraz wolę uzyskania informacji na temat
oferty Firmy najmer.

● Treści – wszelkie pochodzące od Firmy najmer informacje, dane, treści, elementy,
materiały, algorytmy, schematy, modele danych, utwory, oznaczenia, loga, nazwy,
znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu
zapisu lub przedstawienia.

● Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

● Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

● RODO - Rozporządzenie 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. Zakres obowiązywania Regulaminu

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta celem spełnienia obowiązków
informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość i zgodnie z RODO Firma najmer ustala niniejszy
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.

2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Klientom pod adresem URL:
https://najmer.pl/#regulations w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie
oraz wydrukowanie (jako plik PDF).

3. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne
z zapoznaniem się z jego treścią i pełną akceptacją jego warunków.

4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili
rozpoczęcia korzystania z Serwisu najmer.

§ 3. Warunki i wymagania techniczne dla świadczenia usług

1. Możliwość korzystania z Serwisu najmer, posiadają wyłącznie osoby fizyczne
spełniające poniższe warunki:
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a. są Konsumentami,
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c. są właścicielami lokalu przeznaczonego do celów mieszkaniowych, posiadają

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inny tytuł do
lokalu przeznaczonego do celów mieszkaniowych, uprawniający ich do
wynajmowania tegoż lokalu na cele mieszkaniowe.

2. W celu zapewnienia możliwości świadczenia usług przez Firmę najmer konieczne
jest:

a. urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet,
b. zainstalowana na urządzeniu końcowym aktualna wersja przeglądarki

internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox lub Microsoft Edge lub Safari
z włączoną funkcją cookies,

c. posiadanie przez Klienta konta poczty e-mail oraz numeru telefonu
komórkowego,

d. posiadanie przez Klienta karty płatniczej.

3. Firma Najmer świadczy swoje usługi zgodnie z niniejszym regulaminem oraz Polityką
prywatności i cookies serwisu najmer.pl, dostępnymi pod adresem URL:
https://najmer.pl/#regulations, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zalecane jest, by ze względu na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem
z usług świadczonych drogą elektroniczną urządzenie końcowe z którego korzysta
Klient miało zainstalowane legalne i regularnie aktualizowane oprogramowanie oraz
posiadało aktualne oprogramowanie antywirusowe i firewall.

5. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie
spełnia wymogów określonych w niniejszym dziale, Firma najmer zastrzega, że może
to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

§ 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Udostępnienie funkcjonalności sporządzania dla celów ewidencyjnych faktur
dotyczących umowy najmu, zaliczek i rozliczeń mediów, które Klient będzie mógł
przekazać najemcy w celu udokumentowania wzajemnych rozliczeń za media,
bezpośrednio lub za pośrednictwem Serwisu najmer.

2. Udostępnienie funkcjonalności sporządzania raportu wyliczenia podatków na
zasadach ogólnych oraz zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem straty z lat
ubiegłych lub w ryczałcie.

3. Udostępnienie funkcjonalności prowadzenia przez Klienta ewidencji księgowej dla
celów podatkowych.

4. Umożliwienie sporządzania dla celów ewidencyjnych zaliczek i rozliczeń mediów
dostawców, które Klient będzie mógł wykorzystać do kontroli prawidłowości naliczania
opłat przez dostawców, oraz sprawdzania zgodności wyliczeń Serwisu najmer z
wyliczeniami dostawców, co warunkuje dalsze zaliczkowanie i rozliczanie za te
media najemców.
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5. Wszelkie wyliczenia oraz raporty, o których mowa w ustępach powyżej, będą
generowane w oparciu o dane wprowadzone przez Klienta do Serwisu najmer. Firma
najmer nie odpowiada za błędne wyliczenia wskutek błędnych lub niekompletnych
danych źródłowych.

6. W ograniczonym zakresie i po przesłaniu na adres bok@najmer.pl skanów lub zdjęć
faktur za media, dokumentów rozliczeniowych ze spółdzielni mieszkaniowej,
wspólnoty mieszkaniowej, informacji o zmianach cenników, Firma Najmer może
dokonać konfiguracji Serwis najmer za Klienta od strony aplikacji administracyjnej.
Firma Najmer nie zobowiązuje się do wykonania tych czynności, a w szczególności
nie będzie wykonywać powtarzalnych czynności które Klient może wykonać w
Serwisie samodzielnie.

7. Wsparcie e-mail lub telefoniczne związane z parametryzacją i obsługą Serwisu
najmer oraz ustępami 1-6.

§ 5. Zawarcie, czas trwania i rozwiązanie umowy.

1. Klient, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na wielokrokowym formularzu
rejestracji  i dokonanie subskrypcji oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią Regulaminu jak również z Polityką prywatności i
cookies serwisu najmer.pl oraz akceptuje ich postanowienia;

b. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny;

c. żąda, aby wykonywanie usługi przez Firmę najmer rozpoczęło się przed
upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, określonego w art.
27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, mając świadomość,
że traci prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Podczas rejestracji Serwis najmer weryfikuje posiadanie zadeklarowanego adresu
email oraz telefonu.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, podanych w
procesie rejestracji.

4. W ostatnim kroku rejestracji Klient przekierowany jest do operatora płatności, gdzie
bezpośrednio podaje dane karty płatniczej i zakłada subskrypcję. Firma najmer nie
otrzymuje danych karty płatniczej.

5. Momentem zawarcia umowy z Firma najmer jest pomyślne zakończenie procedury
checkout powiązanej z założeniem subskrypcji u operatora płatności i dopiero wtedy
zakładane jest konto dla Klienta w Serwisie najmer. Założenie subskrypcji w systemie
operatora płatności na rzecz Firmy najmer jest równoznaczne z zapoznaniem się i
zawarciem umowy na warunkach  określonych w niniejszym regulaminie.

6. Umowa z Klientem zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

7. Klient może wypowiedzieć umowę zgłaszając wolę jej rozwiązania drogą
elektroniczną na adres bok@najmer.pl, a następnie anulując subskrypcję w systemie
operatora płatności.
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8. Za moment złożenia wypowiedzenia umowy przez Klienta uważa się także moment,
w którym Klient anulował subskrypcję w systemie operatora płatności, nawet bez
wcześniejszego informowania Firmy najmer. Samo anulowanie subskrypcji przez
Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy
drogą elektroniczną.

9. Po złożeniu wypowiedzenia umowy przez Klienta umowa ulega rozwiązaniu
z ostatnim dniem miesiąca, w którym Klient anulował subskrypcję w systemie
operatora płatności, nie później jednak niż z upływem opłaconego czasu
obowiązywania umowy.

10. Firma Najmer może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, zgłaszając wolę jej
rozwiązania drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta. Za moment złożenia
wypowiedzenia umowy przez Firmę najmer uważa się moment, w którym
oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Klienta.

11. Firma Najmer może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku opóźnienia w zapłaty za świadczoną usługę przekraczającą 1 okres
rozliczeniowy. Za moment wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
przez Firmę najmer i jednocześnie moment jej rozwiązania uważa się moment,
w którym Firma najmer anulowała subskrypcję w systemie operatora płatności.

12. Po rozwiązaniu umowy Klient traci dostęp do Serwisu najmer.

§ 6. Prawa i obowiązki.

1. Klient i Firma Najmer są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Klient jest zobowiązany powstrzymać od wszelkich działań utrudniających lub
zakłócających funkcjonowanie i korzystanie z usług Firmy najmer.

3. W przypadku gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub na
otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu,
jak również w przypadku gdy Klient wyraził zgodę na obydwie wymienione czynności,
Klient ma prawo w każdym czasie odwołać taką zgodę.

4. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest wprowadzanie do
Serwisu najmer treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących
wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub
uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku przesłania takich treści
Firma najmer ma prawo zaprzestać świadczenia usług na rzecz Klienta oraz wystąpić
na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

5. Podawanie przez Klienta fałszywych danych osobowych lub kontaktowych,
jak również podawanie danych osobowych lub kontaktowych innej osoby bez jej
pozwolenia jest zabronione. Podejrzenie posługiwania się cudzą tożsamością lub
próby jej kradzieży będą niezwłocznie kierowane do właściwych służb i organów
państwowych, a Firma najmer ma prawo zaprzestać świadczenia usług na rzecz
Klienta.
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6. Klient zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków na posiadanym przez
siebie koncie bankowym powiązanym z kartą płatniczą w wysokości koniecznej do
umożliwienia systemowi operatora płatności pobierania opłat za usługi Firmy najmer.

7. Firma Najmer ma prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klienta w
przypadku niewypełnienia przez Klienta obowiązku określonego w ust. 6, po
uprzednim wezwaniu do dobrowolnego spełnienia świadczenia przez Klienta.

8. Firma Najmer ma prawo kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonu w sprawach związanych ze świadczeniem usług na rzecz
Klienta.

9. System jest zaprojektowany do pracy ciągłej w trybie 24/7/365, jednakże dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy Firma najmer zastrzega sobie prawo krótkotrwałego
wyłączenia serwisu celem dokonania aktualizacji i innych czynności serwisowych.
Prace serwisowe będą wykonywane w godzinach nocnych lub w czasie minimalnego
ruchu na stronach Serwisu najmer.

§ 7. Wynagrodzenie i Formy płatności.

1. Wynagrodzenie Firmy najmer jest pobierane w cyklu miesięcznym, automatycznie
poprzez mechanizm subskrypcji operatora płatności. Operator płatności obciąża kartę
płatniczą każdorazowo tego samego dnia miesiąca w tym dniu miesiąca, w którym
założono subskrypcję. Jeżeli dniem rozpoczęcia jest 31 lub dzień, który w danym
miesiącu nie istnieje, wtedy dniem obciążenia jest ostatni dzień miesiąca.
Wynagrodzenie jest pobierane na koniec okresu rozliczeniowego, którego bieg
rozpoczyna się od dnia, w którym dokonano rejestracji.

2. Wynagrodzenie miesięczne zależne jest od liczby zdefiniowanych w Serwisie najmer
lokali, obliczane jako iloczyn liczby lokali * cena wynikająca z wybranego planu
taryfowego. Cennik prezentowany jest pod adresem https://najmer.pl/#pricing a
wybrany plan taryfowy wraz z ceną jest prezentowany oraz podczas procesu
rejestracji.

3. Serwis najmer automatycznie raportuje liczbę lokali do mechanizmu naliczania opłat.

4. Firma Najmer oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz za oferowane usługi
wystawia  faktury VAT.

5. Klient upoważnia Firmę najmer do wystawiania faktur w formie dokumentowej PDF
oraz wysyłania ich droga e-mail.

6. Klient zobowiązany jest podać swój numer NIP przy rejestracji.

§ 8. Odpowiedzialność.

1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez siebie
danych.

2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wyznaczenie wartości przyjętego środka
trwałego w przypadku stosowania amortyzacji.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór opodatkowania najmu spośród
wariantów dostępnych w Serwisie najmer.
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4. Firma najmer nie ponosi odpowiedzialności za wybór formy opodatkowania przez
Klienta.

5. Firma najmer nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod
względem technicznym realizowanie przedmiotu umowy oraz za przerwy w
dostępności Serwisu najmer z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym
operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców usług hostingu IT i operatora
płatności ) spowodowanych działaniami siły wyższej.

6. Firma najmer nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez
Klientów oraz osoby trzecie, stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

§ 9. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Firma najmer: „najmer Paweł
Domański” z siedzibą w Warszawie przy ul. Stryjeńskich 17 lok. 104, 02-791
Warszawa, identyfikowana numerem NIP: 1181456358, numer REGON: 146754600.

2. Klient może się skontaktować z administratorem danych Firma najmer.pl poprzez
e-mail na adres: bok@najmer.pl.

3. Klient, poprzez kontakt z administratorem danych Firmy najmer lub poprzez
funkcjonalności w Serwisie najmer może zażądać dostępu do swoich danych
osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.

4. Informacje dotyczące danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Firmę najmer
celem świadczenia usług:

a. Zakres przetwarzanych danych Klienta obejmuje: imię, nazwisko, e-mail,
numer telefonu komórkowego, numer NIP, adres zamieszkania, adres
wynajmowanego lokalu, adres IP z którego dokonano rejestracji, numery
rachunków bankowych.

b. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. b RODO) o korzystanie z Serwisu najmer na warunkach określonych w
niniejszym regulaminie.

c. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego
przetwarzania, ulegają usunięciu lub anonimizacji.

d. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.

5. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki newslettera przez Firmę najmer:

a. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko oraz adres e-mail

b. Oferty i promocje mogą być dobrane (sprofilowane) dla każdego z Klientów z
osobna.

c. podstawą prawną przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a RODO) na Newsletter, która została udzielona na stronie głównej
Serwisu najmer.
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d. Zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kliknięcie w link
anulowania subskrypcji newslettera zawartego w e-mailu każdego
newslettera.

e. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego
przetwarzania, ulegają usunięciu lub anonimizacji.

6. W celu realizacji postanowień umowy Klient powierza przetwarzanie danych
osobowych swoich najemców podmiotowi przetwarzającemu Firmie najmer.

7. Dane najemców powierzone przez Klienta przetwarzane są do czasu wygaśnięcia
umowy Serwisu najmer. Przetwarzane dane najemców nie zawierają szczególnego
rodzaju danych określonych w Art. 9 ust 1 i Art. 10 RODO.

8. Klient wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Firmę najmer z usług podmiotów
przetwarzających i podprzetwarzających, na zasadach określonych w art. 28 RODO,
w szczególności przy przetwarzaniu związanym realizacją:

a. płatności online,

b. usług marketingowych,

c. hostingiem IT,

d. księgowych.

oraz zmianę któregokolwiek z tych podmiotów na inny podmiot.

9. Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez
Operatora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do
organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/ .

§ 10. Reklamacje.

1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane przez Firmę najmer nie są
realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Klient zobowiązany jest zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną na adres e-mail:
bok@najmer.pl.

3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta
zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres poczty
elektronicznej), oraz wskazywać powód zgłoszenia reklamacji.

4. Rozpatrzenia reklamacji poprzez ocenę jej przedmiotu oraz zasadności, a także
odpowiedzi na reklamację dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Firmy
najmer w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Odpowiedź na reklamację zostanie
udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta, na co Klient
wyraża zgodę.

5. Reklamacja może zostać uznana za nieuzasadnioną w przypadku, gdy
nieprawidłowości wystąpiły nie z winy Firmy najmer.
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§ 11. Prawa autorskie.

1. Wyłączne prawa autorskie do Treści zawartych w Serwisie najmer oraz materiałach
i dokumentach przesłanych Klientowi przysługują Firmie najmer. Prawa autorskie
związane z Serwisem najmer, podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017, poz. 880 t.j.).

2. Klienci Serwisu najmer mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania
widoków zamieszczonych w Serwisie najmer i dokonywania zapisu plików raportów
dla których udostępniono  funkcjonalność pobierania.

§ 12. Postanowienia końcowe.

1. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Firmę najmer poprzez opublikowanie
nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Serwisu najmer dostępnej pod
adresem URL https://najmer.pl/#regulations, a także poprzez dostarczenie nowej
treści Regulaminu Klientom drogą elektroniczną na wskazane przez nich adresy
mailowe. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go pod
wskazanym adresem URL.

2. Firma Najmer zastrzega sobie prawo wydawania dodatkowych regulaminów,
warunków, zasad, i innych dokumentów, regulujących szczegółowo usługi oferowane
przez Firmę najmer w ramach Serwisu najmer.

3. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia lub informacje przekazywane pomiędzy
Klientem a Firmą najmer w związku z obowiązywaniem i wykonywaniem umowy
dokonywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej (sposób preferowany) lub
telefonicznie zgodnie z poniższymi danymi:

a. dla Firmy Najmer: e-mail: bok@najmer.pl , tel. +48 22 3071107,

b. dla Klienta: adres e-mail i telefon zgodnie z podanymi podczas rejestracji.

4. W przypadku przekazania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
dla skuteczności doręczenia wystarcza dysponowanie przez nadawcę
potwierdzeniem ich nadania pod adres e-mail podany uprzednio nadawcy przez
odbiorcę lub potwierdzeniem wyświetlenia wiadomości z tą informacją u odbiorcy.

5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą
przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym
orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

wersja z dnia: 2021-09-10
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