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REGULAMIN
USŁUGI „GOOD LOOD DELIVERY”

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
• Podmiotem świadczącym usługę o nazwie „Good Lood Delivery” jest Lood 

Is Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 
Plac Wolnica 11, 31-060 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000603176, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), NIP 6762501904, REGON 363758678 (dalej 
jako: „Organizator”).

• Świadczenie Usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie uzależnione 
jest od wcześniejszego zaakceptowania postanowień regulaminu Programu 
lojalnościowego „Good Lood” i spełnienia warunków w nim określonych. 

• Niniejszy Regulamin określa zasady składania, akceptowania i realizacji 
Zamówień w ramach świadczonej Usługi.

§ 2. DEFINICJE
Pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 

• „Usługa” – oznacza usługę „Good Lood Delivery”, o której mowa w § 1 ust. 1 
niniejszego Regulaminu, polegającą na możliwości składania Zamówień na 
adres wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem Konta Użytkownika 
w Aplikacji Mobilnej;

• „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin Usługi;

• „Aplikacja Mobilna” – oznacza aplikację mobilną „Good Lood App”, która 
dostępna jest do nieodpłatnego pobrania w sklepach App Store i Google 
Play. Umożliwia ona korzystanie z Konta Użytkownika za pomocą urządzenia 
mobilnego i składanie Zamówień;

• „Loodspoty” – oznaczają stacjonarne punkty sieci Good Lood na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; wykaz punktów objętych Usługą dostępny jest 
w Aplikacji Mobilnej oraz na Stronie Programu;

• „Produkty” – oznaczają artykuły, które są oferowane z opcją dostawy 
w Aplikacji Mobilnej;

• „Program” – oznacza program lojalnościowy „Good Lood”, o którym 
mowa w regulaminie tego programu, który dostępny jest pod adresem 
https://goodlood.com/app oraz w Aplikacji Mobilnej;
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• „Strona Programu” – oznacza stronę internetową Programu, zgodnie z jego 
regulaminem.

• „Użytkownik” – oznacza Uczestnika w rozumieniu regulaminu Programu, 
który po akceptacji treści niniejszego Regulaminu i udostępnieniu danych 
niezbędnych do realizacji Zamówień posiada możliwość ich składania za 
pośrednictwem Aplikacji Mobilnej;

• „Konto Użytkownika” – oznacza zbiór informacji i uprawnień dotyczących 
Użytkownika, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym 
Organizatora umożliwiający uczestnictwo w Programie, a po akceptacji 
postanowień niniejszego Regulaminu również składanie Zamówień;

• „Umowa” – oznacza umowę na dostawę Produktów, która zawierana jest 
pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem na skutek Przyjęcia Zamówienia 
przez Organizatora; 

• „Zamówienie” – oznacza oświadczenie woli Użytkownika, które stanowi 
ofertę zawarcia Umowy z Organizatorem na dostawę Produktów, złożone za 
pośrednictwem Aplikacji Mobilnej; 

• „Przyjęcie Zamówienia” – oznacza potwierdzenie przez Organizatora 
dostępności oferowanych Produktów i akceptację oferty Użytkownika na 
zawarcie Umowy;

• „Operator Płatności” – oznacza podmiot realizujący i przetwarzający płatności 
zlecane przez Użytkownika tytułem zapłaty za Zamówienie, którym na dzień 
akceptacji Regulaminu jest spółka Adyen N.V. z siedzibą w 1011 DJ Amsterdam, 
Simon Carmiggeltstraat 6-50, Królestwo Niderlandów, wpisana do właściwego 
rejestru przedsiębiorców pod numerem: 3425952. Operator Płatności może 
ulec zmianie w trakcie świadczenia Usługi, co nie będzie stanowić zmiany 
Regulaminu. Operatorem Płatności może być wyłącznie podmiot uprawniony 
do świadczenia usług płatniczych, posiadający odpowiedni status wymagany 
przepisami prawa; 

• „Strefy Dostaw” – oznaczają obszary, na których możliwa jest realizacja 
Zamówień;

• „Godziny Realizacji Zamówień” – oznaczają godziny określone w Aplikacji 
Mobilnej, w których realizowane są Zamówienia danego dnia.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
• Administratorem Twoich danych osobowych jest Lood Is Good Spółka 

Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, Użytkownik zawiera 
z Organizatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której 
przedmiotem jest Usługa pozwalająca na składanie Zamówień za pomocą 
Aplikacji Mobilnej, a także prezentacja w niej informacji dotyczących 
zrealizowanych Zamówień.
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• Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek 
okres i może z niej zrezygnować w każdym czasie, bez podawania 
przyczyny.  W tym celu należy skontaktować się z LIG pod adresem 
email: privacy@goodlood.com. Rezygnacja ze świadczenia Usługi przez 
Użytkownika nie jest równoznaczna z rezygnacją z Programu, chyba że wynika 
to wyraźnie z oświadczenia Użytkownika.

• Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia bez podania 
jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, o której mowa w ust. 
1 powyżej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). 

• W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik 
będący konsumentem powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji 
o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego 
z wykorzystaniem danych kontaktowych Organizatora, wskazanych 
w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie pod 
adres siedziby Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres wskazany 
w Regulaminie.

• Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 3 powyżej, 
wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego 
Użytkownikowi będącego konsumentem uprawnienia do odstąpienia od 
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

• Skuteczne zrealizowanie prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 
powyżej, nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone i zrealizowane 
na rzecz Użytkownika przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

• W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
w odniesieniu do Usługi zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu 
Programu, których treść odnosi się do prowadzenia Konta Użytkownika oraz 
Aplikacji Mobilnej. 

§ 4. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
• Użytkownik może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej po 

zalogowaniu się do Konta Użytkownika, akceptacji niniejszego Regulaminu 
i wprowadzeniu następujących danych:

• właściwego adresu dostawy, na podstawie którego określony zostanie 
Loodspot właściwy dla realizacji Zamówienia;

• informacji umożliwiających realizację płatności za pomocą jednej z metod 
płatności, określonych w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

• Dane adresowe oraz dane instrumentu płatniczego (np. karty płatniczej), 
o których mowa w ust. 1 powyżej mogą zostać zapisane na Koncie Użytkownika 
za jego zgodą wyrażoną w Aplikacji Mobilnej celem ich wykorzystania 
podczas realizacji przyszłych Zamówień. W przypadku wyrażenia takiej zgody 
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Organizator przechowuje wyłącznie token identyfikujący instrument płatniczy. 
Dane dotyczące instrumentu płatniczego Użytkownika przetwarza Operator 
Płatności na zlecenie Organizatora. 

• Złożenie i realizacja Zamówienia jest możliwe niezależnie od wartości 
Produktów, które stanowią jego przedmiot. 

• Asortyment Produktów i ich dostępność uzależniona jest od wskazanego 
przez Użytkownika adresu dostawy. Użytkownik może złożyć Zamówienie na 
określoną w Aplikacji Mobilnej, maksymalną liczbę produktów, odpowiednio 
do ich dostępności.

• Ceny Produktów podane w Aplikacji Mobilnej są wyrażone w złotych 
(PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

• Informacje i ceny dotyczące Produktów, które zostały określone w Aplikacji 
Mobilnej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

• Złożenie Zamówienia w Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika jest równoznaczne 
ze złożeniem Organizatorowi oferty zawarcia Umowy w treści ustalonej 
w ramach Zamówienia.

§ 5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
• Przyjęcie Zamówienia przez Organizatora skutkuje zawarciem Umowy 

pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest 
dostarczenie Zamówienia zgodnie z jego specyfikacją.

• Zamówienie może zostać anulowane przez Użytkownika za pośrednictwem 
Aplikacji Mobilnej do momentu Przyjęcia Zamówienia przez Organizatora. 
Anulowanie złożonego Zamówienia skutkuje naliczeniem opłaty 
transakcyjnej w wysokości 2,00 zł i zwrotem pozostałej części uiszczonej przez 
Użytkownika płatności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

• Anulowanie Zamówienia po Przyjęciu Zamówienia przez Organizatora nie 
jest możliwe.

• Jeśli Zamówienie złożone przez Użytkownika nie zostanie przyjęte przez 
Organizatora w przeciągu 30 minut od jego złożenia, Zamówienie uznaje 
się za odrzucone, a Użytkownik przestaje być związany złożoną przez siebie 
ofertą . W takim przypadku, nie dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy 
stronami i Użytkownik otrzymuje zwrot całości uiszczonej płatności zgodnie 
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

• W przypadku Zamówienia złożonego poza Godzinami Realizacji Zamówień, 
Przyjęcie Zamówienia następuje najpóźniej w ciągu 30 minut od rozpoczęcia 
realizacji Zamówień następnego dnia pracy właściwego Loodspotu. Jeśli 
Zamówienie nie zostanie przyjęte w tym czasie, uznaje się je za odrzucone, a 
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Użytkownik przestaje być związany złożoną przez siebie ofertą. 
W takim przypadku, nie dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy stronami 
i Użytkownik otrzymuje zwrot całości uiszczonej płatności zgodnie 
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

• Po Przyjęciu Zamówienia, Użytkownik jest informowany o przewidywanym 
czasie jego realizacji za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

• Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem 
za pośrednictwem danych kontaktowych, które zostały przez niego 
udostępnione celem weryfikacji poprawności złożonego Zamówienia, a także 
danych przekazanych w celu jego realizacji, takich jak np. adresu dostawy. 
W razie braku możliwości nawiązania kontaktu, Organizator uprawniony 
jest do odmowy Przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku, nie dochodzi do 
zawarcia Umowy pomiędzy stronami i Użytkownik otrzymuje zwrot uiszczonej 
kwoty pomniejszonej o opłatę transakcyjną w wysokości 2 zł, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

• Użytkownik jest zobowiązany do odebrania złożonego przez siebie 
Zamówienia i powinien przebywać pod wskazanym adresem dostawy. 
W przypadku wskazania niewłaściwego adresu dostawy, braku możliwości 
doręczenia Zamówienia pod wskazanym adresem, bądź braku możliwości 
kontaktu z Użytkownikiem podczas realizacji dostawy, Zamówienie uważa się 
za niezrealizowane z winy Użytkownika, a Organizator nie jest zobowiązany 
do zwrotu uiszczonej przez Użytkownika płatności.

• W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia po Przyjęciu 
Zamówienia, Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany o tym 
fakcie. W razie zaistnienia takich okoliczności, Użytkownik może zmienić 
specyfikację Zamówienia albo otrzymuje zwrot całości uiszczonej płatności 
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

• W przypadku, gdy brak możliwości realizacji Zamówienia po Przyjęciu 
Zamówienia dotyczy jedynie części zamówionych Produktów, Organizator 
może skontaktować się z Użytkownikiem celem uzyskania zgody na zmianę 
albo anulowanie części Zamówienia. W przypadku braku zgody Użytkownika 
na zmianę albo anulowanie części Zamówienia, Zamówienie nie zostanie 
zrealizowane, a Użytkownik utrzymuje zwrot całości uiszczonej płatności 
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

• Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Przyjęcia Zamówienia 
w razie awarii systemu  teleinformatycznego, polegającej na określeniu cen 
Produktów w Aplikacji Mobilnej w sposób oczywiście i rażąco błędny. W takim 
przypadku, nie dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy stronami 
i Użytkownik otrzymuje zwrot całości uiszczonej płatności zgodnie 
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

• Organizator zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu Zamówienia bez 
wad fizycznych oraz prawnych.
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• W odniesieniu do Zamówienia składanego przez Użytkownika niebędącego 
konsumentem uprawnienia z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o której 
mowa w art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1145) są wyłączone. 

• Organizator nie udziela gwarancji na dostarczane Produkty.

§ 6. DOSTAWA
• Ceny Produktów, które zostały określone w Aplikacji Mobilnej nie zawierają 

kosztów dostawy, które są ponoszone przez Użytkownika. Użytkownik jest 
informowany o całkowitym koszcie dostawy pod wskazany przez niego adres 
przed ostatecznym złożeniem Zamówienia. 

• Dostawa realizowana jest przez Organizatora bez udziału podmiotów trzecich.

• Strefy Dostaw są zaprezentowane w Aplikacji Mobilnej i mogą ulegać 
okresowym zmianom.

• Przybliżony czas realizacji Zamówienia jest prezentowany w Aplikacji Mobilnej.

• Dostawy są realizowane codziennie w Godzinach Realizacji Zamówień. 
Warunkiem otrzymania Zamówienia w tym samym dniu jest jego złożenie 
w tych godzinach. Za moment złożenia Zamówienia uważa się otrzymanie 
przez Użytkownika potwierdzenia, o którym mowa w § 7 ust. 6 niniejszego 
Regulaminu.

• Zamówienie złożone poza Godzinami Realizacji Zamówień jest dostarczane 
dnia następnego, po uprzednim Przyjęciu Zamówienia przez Organizatora 
zgodnie z § 5 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

§ 7. PŁATNOŚCI
• W ramach składanego Zamówienia, po stronie Użytkownika powstaje 

obowiązek uiszczenia płatności na rzecz Organizatora w kwocie określonej 
w Zamówieniu. Tak określona kwota stanowi całkowitą cenę, którą Użytkownik 
jest zobowiązany uiścić wraz z należnym podatkiem oraz kosztami dostawy.

• Dokument fiskalny, którym jest paragon albo faktura stanowi potwierdzenie 
wykonania Zamówienia i jest wystawiany przez Organizatora. Użytkownik 
otrzymuje go przy odbiorze Zamówienia pod wskazanym przez siebie adresem 
dostawy. W przypadku nieotrzymania dokumentu fiskalnego, Użytkownik jest 
uprawniony do złożenia reklamacji.

• Przy składaniu Zamówienia, Użytkownik może wybrać jedną z metod płatności 
dostępnych w Aplikacji Mobilnej, w tym przy użyciu karty płatniczej, aplikacji 
BLIK, Google Pay lub Apple Pay. Zmiana katalogu dostępnych metod płatności 
nie jest traktowana jako zmiana treści niniejszego Regulaminu.



Administrator danych: 
Lood is Good sp. z o.o.
Plac Wolnica 11, 31-060 Kraków
NIP 676 250 19 04, KRS 0000603176

• Dokonanie płatności w jeden z wyżej opisanych sposobów skutkuje transferem 
środków na rachunek Operatora Płatności, który następnie przekazuje je na 
rachunek Organizatora.

• Organizator nie pośredniczy i nie bierze udziału w realizacji płatności. Płatność 
jest przetwarzana przez Operatora Płatności zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami. 

• Zamówienie staje się skuteczne w przypadku otrzymania przez Organizatora 
pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, która jest przekazywana przez 
Operatora Płatności. W takiej sytuacji, Organizator informuje Użytkownika 
o skutecznym złożeniu przez niego Zamówienia za pomocą stosownego 
komunikatu w Aplikacji Mobilnej.

• W przypadku uzyskania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, Zamówienie 
nie zostanie przyjęte, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą 
stosownego komunikatu w Aplikacji Mobilnej.

• Zwrot uiszczonej płatności możliwy jest wyłącznie w przypadkach określonych 
w niniejszym Regulaminie. Zwrot jest dokonywany zawsze na rachunek, 
z którego płatność została dokonana.

• Zwrot dokonywany jest w terminie 10 dni roboczych, licząc od momentu 
zaistnienia przyczyny uzasadniającej dokonanie zwrotu środków.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA
• Mając na względzie charakter oferowanych Produktów, które mogą ulegać 

szybkiemu zepsuciu, Użytkownik będący konsumentem nie jest uprawniony 
do odstąpienia od Umowy po Przyjęciu Zamówienia.  

• Organizator uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku 
zaistnienia siły wyższej, która uniemożliwia jej realizację. W takim przypadku, 
Umowę uznaje się za niezawartą i Użytkownik otrzymuje zwrot całości 
uiszczonej płatności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
• Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Lood Is Good Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 
11, 31-060 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603176. 
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na zlecenie Organizatora 
przez AVSystem sp. j. z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 47D, 
31-315 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
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przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268200, 
a także przez Operatora Płatności.

• Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie 
„Polityka Prywatności”, dostępnym pod adresem https://goodlood.com/app 
oraz w Aplikacji Mobilnej.

§ 10. REKLAMACJE
• Reklamacje dotyczące Usługi oraz realizacji Zamówień mogą być zgłaszane: 

listownie pod adres korespondencji: Lood Is Good Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 11, 31-060 Kraków; 
pod adres e-mail: orders@goodlood.com.

• Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, 
adres korespondencyjny lub adres e-mail, login, wskazanie przyczyny 
reklamacji i treść żądania.

• Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora na podstawie postanowień 
Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
w Rzeczypospolitej Polskiej.

• Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie 14 dni od jej otrzymania 
przez Organizatora (chyba, że inny termin udzielenia odpowiedzi wynika 
z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa). Odpowiedź udzielana jest 
– w zależności od sposobu złożenia reklamacji – na piśmie (listownie) lub na 
adres e-mail.

• Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§ 11. POZOSTAŁE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
• Językiem stosowanym przez Organizatora w komunikacji z Użytkownikiem jest 

język polski.

• Organizator informuje, że nie korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania 
sporów konsumenckich, o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie 
obowiązującego prawa.

• Sądem właściwym dla ewentualnych sporów związanych ze świadczeniem 
niniejszej Usługi i realizacji Zamówień jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę 
pozwanego.

§ 12. ZMIANA REGULAMINU
Organizator może zmienić niniejszy Regulamin albo wydać nowy regulamin 
z ważnych powodów, takich jak: 
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• zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mająca bezpośredni 
wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego zmiany;

• zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy władzy publicznej 
mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością 
jego zmiany;

• wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej mającej 
bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego 
zmiany;

• wprowadzenie zmian w modelu świadczenia Usługi;

• wprowadzenie zmian w opłatach obowiązujących w związku ze świadczeniem 
Usługi;

• nowych metod dostawy Zamówień;

• zapobieganie naruszeniom prawa, naruszeniom Regulaminu lub 
przeciwdziałanie nadużyciom;

• usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;

• przekształcenie Organizatora (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie 
nazwy (firmy) Organizatora, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów 
identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru 
telefonu wskazanego w Regulaminie.

• O zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego Regulaminu Organizator 
powiadomi Użytkowników poprzez środki komunikacji elektronicznej lub 
Aplikację Mobilną przesyłając zmieniony Regulamin lub nowy Regulamin. 
Powiadomienie o zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu będzie 
zawierać termin wejścia zmiany w życie, przy czym termin ten będzie wynosić 
co najmniej 7 dni od daty powiadomienia. Stosowna informacja dostępna 
będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem w Loodspotach. 

• W odpowiedzi na zmianę Regulaminu lub wydaniu nowego Regulaminu, 
Użytkownicy mogą poinformować Organizatora o rezygnacji z Usługi za 
pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w treści niniejszego 
Regulaminu na zasadach w nim określonych.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Użytkownika 

będącego konsumentem, które wynikają z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.

• W kwestiach, które nie znajdują uregulowania w niniejszym Regulaminie 
stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. 


