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REGULAMIN Platformy wykładów online na 
stronie skat.org.pl 

 

1) O NAS 

1. Właścicielem strony i serwisu jest Stowarzyszenie SKAT (adres siedziby: ul. Staszica 7/9, 01-188 
Warszawa), NIP 7010828193, KRS 0000735325, adres poczty elektronicznej: skat.pawel@gmail.com 
(dalej jako: „Usługodawca”). 

2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług 
Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – 
są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego 
mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych. 

2) DEFINICJE 

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
a. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 
b. KLIENT, USŁUGOBIORCA –  (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a 

w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna 
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

c. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
d. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY  – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty 

elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie 
teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez 
Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach 
Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.  

e. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 
f. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem 

internetowym https://skat.org.pl 
g. TREŚCI – materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie Internetowym. 
h. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu, umowa o Prenumeratę lub umowa o 

dostarczanie Treści zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pomocą Serwisu 
Internetowego. 

i. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz 
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem. 

j. USŁUGODAWCA – Stowarzyszenie SKAT (adres siedziby: ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa), NIP 
7010828193, KRS 0000735325, adres poczty elektronicznej: skat.pawel@gmail.com 

k. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). 

 

3) O SERWISIE  

1. Platforma wykładów online na stronie skat.org.pl jest portalem umożliwiającym dostęp do Treści na 
warunkach wskazanych w Regulaminie. Platforma wykładów online na stronie skat.org.pl jest platformą 
sprzedaży wykładów/szkoleń/warsztatów online 

2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i 
obowiązany jest je świadczyć bez wad.  

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO 

1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i 

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności 
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intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do 

wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania 

treści o charakterze bezprawnym. 

2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący 

może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i 

Kupujących. 

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne 

spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. 

Wystarczające są: 

 dostęp do Internetu, 

 standardowy system operacyjny, 

 standardowa przeglądarka internetowa, 

 posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem. 

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. 

5) SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość. 

2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 

 wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do 

koszyka”, 

 z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”, 

 zalogować się do swojego konta w Sklepie lub założyć konto 

 podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone 

dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne 

dane, 

 wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie, 

 zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał 

się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, 

ale niezbędna do złożenia zamówienia, 

 kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”. 

3. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia 

umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. 

4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu 

przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę 

transakcyjną serwisu com celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, 

Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. 

6) FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI 

Zakupione produkty mają charakter wirtualny i nie podlegają tradycyjnej dostawie. Wysyłka ma charakter 
elektroniczny (za pośrednictwem podanego przez Kupującego adresu email). 

Kupujący za zamówione produkty płaci za pośrednictwem serwisu przelewy24. 

  

7) REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1.Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty 

elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. 
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2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa 

się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. 

3. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu. 

4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas 

wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia. 

5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie. 

6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego 

potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego. 

7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 

4 ust. 1 Regulaminu. 

8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i 

liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu. 

8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY KONSUMENTA 

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez 

podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy: 

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia 

rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po 

poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Aby odstąpić od umowy, 

Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze 

jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację 

dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy. 

4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez 

Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od 

umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy 

odesłanie produktu przed jego upływem 

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od 

Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt 

pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym 

Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności 

zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta 

użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym 

przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze 

zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub 

dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 

wcześniej. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z 

produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 

produktu. 

9) Dane osobowe i pliki cookies 

 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

zamówienia. 
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4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja 

zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego. 

5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych. 

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do 

nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na 

warunkach określonych szczegółowo w: 

ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 

2014 r. poz. 1182), 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 

7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w 

tym w szczególności do: 

wglądu do swoich danych osobowych, 

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, 

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są 

one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 

naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane. 

8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, 

przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies 

mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. 

9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje 

dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego 

działania Sklepu. 

10. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, 

która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej 

sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione. 

11. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez 

Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu 

lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego 

korzysta Kupujący. 

 

10) PRAWA AUTORSKIE 

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego 
poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach 
należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa 
Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi 
Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. 

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

 

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Umowy zawierane poprzez Loveiq.pl zawierane są w języku polskim. 
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: 

zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w 
jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.  

a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. 
świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały 
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca 
został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała 
wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący 
konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż 
umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw 
nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, 
w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone 
Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta 
oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

Dziękujemy za uważną lekturę! 

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na 
wstępie. 

Zapraszamy do współpracy, 

Zespół Stowarzyszenia SKAT  
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12) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO 

USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

–    Adresat:  

_____________________________________________________________ 

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy  

oraz, o ile jest dostępny adres e-mail] 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży 

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na 

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)  

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

–    Adres konsumenta(-ów) 

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

–    Data 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

 


