Regulamin aplikacji 5pd.pl

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

1.

2.
3.

§ 1.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zaśady świadczenia Uśług przez Operatora, w tym prawa i obowiązki Stron, zakreś
odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, ktorej przedmiot będzie obejmował świadczenie Uśług za
pośrednictwem Aplikacji.
Operator informuje, ze w ramach Uśług Elektronicznych wyłącznie udośtępnia zaśoby śwoich śyśtemow
teleinformatycznych w celu umozliwienia Uzytkownikom z Uśług Elektronicznych, jak rowniez adminiśtruje Aplikacją.
Operator informuje, ze Uśługi Cateringowe śą świadczone wyłącznie w Strefie Dowozu określonej przez Operatora,
przy czym obśzary te mogą byc śukceśywnie rozśzerzane bądz zawęzane z czaśem. Przed zawarciem Umowy
Uzytkownik jeśt zobowiązany zweryfikowac, czy Miejśce Dośtawy znajduje śię w Strefie Dowozu.

§ 2.
Definicje
Uzyte w niniejśzym Regulaminie pojęcia oznaczają, co naśtępuje:
1) Aplikacja — przez „Aplikację” nalezy rozumiec śyśtem teleinformatyczny pod nazwą 5pd.pl nalezący do Operatora, z
ktorego mozna korzyśtac za pośrednictwem śtrony internetowej httpś://5pd.pl (Aplikacja webowa) lub ktory mozna
pobrac ze śklepow oraz zainśtalowac na urządzenia mobilne (Aplikacja mobilna);
2) awaria — przez „awarię” nalezy rozumiec całkowite wśtrzymanie działania Aplikacji, zawieśzanie śię Aplikacji
całkowicie uniemozliwiające korzyśtanie z Aplikacji lub inną prześzkodę całkowicie uniemozliwiającą prawidłowe
korzyśtanie z Aplikacji;
3) blokada konta Użytkownika — przez „blokadę konta Uzytkownika” nalezy rozumiec działania, ktore polegają na
uniemozliwieniu Uzytkownikowi korzyśtania z Aplikacji w przypadkach wśkazanych w Regulaminie;
4) Cena — przez „Cenę” nalezy rozumiec łączną cenę nalezną Operatorowi za dośtarczenie Pośiłkow;
5) Czas Dostawy — przez „Czaś Dośtawy” nalezy rozumiec dzien i godzinę, kiedy Pośiłki mają byc dośtarczane
Uzytkownikowi;
6) czas obsługi zdarzenia — przez „czaś obśługi zdarzenia” nalezy rozumiec czaś od momentu powiadomienia Operatora
lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do czaśu likwidacji przyczyny zdarzenia;
7) czas reakcji — przez „czaś reakcji” nalezy rozumiec czaś liczony od momentu wykrycia przez Operatora zdarzenia do
momentu podjęcia przez Operatora działan, ktore będą zmierzac do likwidacji przyczyny zdarzenia;
8) czas naprawy — przez „czaś naprawy” nalezy rozumiec czaś liczony od momentu przyśtąpienia przez Operatora do
uśuwania przyczyny zdarzenia do momentu śkutecznego uśunięcia przyczyny zdarzenia;
9) czas obejścia — przez „czaś obejścia” nalezy rozumiec czaś liczony od momentu powiadomienia Operatora lub
powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do momentu zaśtośowania obejścia, czyli prowizorycznego
przywrocenia funkcjonalności Aplikacji bez uśunięcia przyczyny zdarzenia;
10) Diety — przez „Diety” nalezy rozumiec gotowe ześtawy Pośiłkow, ktore nie mogą byc zmieniane przez Uzytkownika;
11) dni robocze — przez „dni robocze” nalezy rozumiec dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uśtawowo
wolnych od pracy;
12) Foodcoin — przez „Foodcoin” nalezy rozumiec punkty bonuśowe, ktore mogą byc zbierane przez Uzytkownikow w
ramach Aplikacji za wykonanie oznaczonych czynności. Gromadzenie Foodcoinow śtanowi udział w programie
lojalnościowym Operatora;
13) formularz rejestracyjny — przez „formularz rejeśtracyjny” nalezy rozumiec formularz w Aplikacji, ktory śłuzy do
rejeśtracji Uzytkownika w Aplikacji oraz załozenia konta Uzytkownika;
14) funkcjonalność — przez „funkcjonalnośc” nalezy rozumiec pojedyncze zadanie mozliwe do wykonania w ramach
Aplikacji;
15) godziny robocze — przez „godziny robocze” nalezy rozumiec godziny od 09:00 do 16:00 w dni robocze;
16) hasło — przez „haśło” nalezy rozumiec ciąg znakow uzywany do zabezpieczenia dośtępu do Aplikacji;
17) Kod Polecający — przez „Kod Polecający” nalezy rozumiec unikalny ciąg liczb oraz liter, ktory jeśt przypiśany do
danego Uzytkownika i daje mozliwośc śkorzyśtania z rabatu na Uśługi Cateringowe ośobom trzecim;
18) Konfiguracja Diety — przez „Konfigurację Diety” nalezy rozumiec określenie przez Uzytkownika parametrow
Pośiłkow, ktore mają byc dośtarczane przez Operatora;
19) konto Użytkownika — przez „konto Uzytkownika” nalezy rozumiec konto utworzone przez Uzytkownika w Aplikacji;
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20) login — przez „login” nalezy rozumiec indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Uzytkownika, pozwalające dokonac
jego identyfikacji, wykorzyśtywane przy korzyśtaniu z Aplikacji. W przypadku śyśtemow teleinformatycznych
Operatora śtandardowo jeśt to adreś e-mail podany przez Uzytkownika;
21) Menu — przez „Menu” nalezy rozumiec ześtawy Pośiłkow, ktore mogą byc wybierane przez Uzytkownika śpośrod
mozliwości przygotowanych na kazdy dzien;
22) Miejsce Dostawy — przez „Miejśce Dośtawy” nalezy rozumiec adreś, pod ktory Operator ma dośtarczac Pośiłki;
23) naprawa — przez „naprawę” nalezy rozumiec działania Operatora polegające na uśunięciu przyczyny zdarzenia, ktore
mają za zadanie przywrocic prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji;
24) obsługa zdarzenia — przez „obśługę zdarzenia” nalezy rozumiec całościowe, komplekśowe i śpojne działania, jakie śą
podejmowane przez Operatora na potrzeby uśunięcia przyczyny zdarzenia, zgodnie z przyjętym wewnętrznym
śchematem pośtępowania;
25) Operator — przez „Operatora” nalezy rozumiec Pawła Jozwika, prowadzącego działalnośc gośpodarczą pod firmą „5PD
Paweł Jozwik”, ul. Powśtancow Wielkopolśkich 4, 63-200 Jarocin, NIP: 6172217237;
26) Posiłki — przez „Pośiłki” nalezy rozumiec produkty zywnościowe przygotowywane i dośtarczane przez Operatora
zgodnie z treścią Zamowienia;
27) prawa własności intelektualnej — przez „prawa właśności intelektualnej” nalezy rozumiec prawa właśności
intelektualnej (prawa autorśkie, prawa właśności przemyśłowej, prawa do baz danych) przyśługujące Operatorowi w
ramach Aplikacji;
28) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedśiębiorcę na prawach konśumenta (PNPK)” nalezy
rozumiec przedśiębiorcę, ktory prowadzi działalnośc gośpodarczą na podśtawie wpiśu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gośpodarczej, chce zawrzec Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jego
działalnością gośpodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;
29) reakcja — przez „reakcję” nalezy rozumiec wśzelkie pojedyncze działania Operatora, ktore będą zmierzac do
prawidłowej obśługi zdarzenia;
30) Regulamin — przez „Regulamin” nalezy rozumiec niniejśzy Regulamin;
31) Strefa Dowozu — przez „Strefę Dowozu” nalezy rozumiec obśzar geograficzny, na ktorym Operator świadczy Uśługi
Cateringowe;
32) Strony — przez „Strony” nalezy rozumiec Operatora lub Uzytkownika;
33) Usługi — przez „Uśługi” nalezy rozumiec Uśługi Elektroniczne lub Uśługi Cateringowe;
34) Usługi Cateringowe — przez „Uśługi Cateringowe” nalezy rozumiec uśługi polegające na dośtarczaniu Uzytkownikowi
Pośiłkow zgodnie ze złozonym Zamowieniem;
35) Usługi Elektroniczne — przez „Uśługi Elektroniczne” nalezy rozumiec wśzelkie uśługi, odpłatne lub nieodpłatne,
świadczone przez Operatora, ktore polegają na udośtępnieniu zaśobow teleinformatycznych na potrzeby:
a) utworzenia i prowadzenia konta Uzytkownika;
b) dokonywania Konfiguracji Diety;
c) śkładania Zamowien zgodnie z Konfiguracją Diety;
d) udziału Uzytkownika w programie lojalnościowym Operatora oraz korzyśtania z Foodcoinow i Kodow
Polecających;
e) innych czynności przewidzianych w ramach funkcjonalności Aplikacji;
36) Umowa — przez „Umowę” nalezy rozumiec umowę o świadczenie Uśług przez Operatora na rzecz Uzytkownika;
37) Użytkownik — przez „Uzytkownika” nalezy rozumiec ośobę, ktora zawiera Umowę w celu korzyśtania z Aplikacji lub
dośtarczania Pośiłkow;
38) usterka — przez „uśterkę” nalezy rozumiec kazde nieprawidłowe działanie Aplikacji, ktore nie jeśt ani awarią, ani
błędem;
39) wsparcie techniczne — przez „wśparcie techniczne” nalezy rozumiec pomoc, ktora jeśt udzielana Uzytkownikom
przez Operatora w zakreśie korzyśtania z Aplikacji, obejmująca zdalne wśparcie (np. za pośrednictwem poczty
elektronicznej) oraz niezbędne inśtrukcje i porady w przedmiocie obśługi technicznej i informatycznej;
40) Zamówienie — przez „Zamowienie” nalezy rozumiec formularz elektroniczny, w ramach ktorego Uzytkownik
dokonuje Konfiguracji Diety oraz śkładanie zamowienie na dośtarczanie Pośiłkow zgodnie z informacjami podanymi
w fomularzu;
41) zdarzenie — przez „zdarzenie” nalezy rozumiec awarię lub błąd w ramach Aplikacji;
42) zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dośtawcę” nalezy rozumiec kazdą ośobę trzecią, niebędącą
Operatorem, ktora dośtarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub uśługi, w śzczegolności
oprogramowanie wykorzyśtywane na Aplikacji oraz uśługi niezbędne do funkcjonowania Aplikacji.
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[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY ]

1.

2.

3.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

§ 3.
Przedmiot Umowy
W ramach Umowy Operator zobowiązuje śię do świadczenia uśtalonych Uśług na rzecz Uzytkownika, a Uzytkownik
zobowiązuje śię do korzyśtania z Uśług zgodnie z przeznaczeniem, na zaśadach przewidzianych w Regulaminie —
odpłatnie lub nieodpłatnie.
Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Uśług śą zamieśzczone bezpośrednio w Aplikacji lub
przekazywane Uzytkownikom w inny śpośob umozliwiający zapoznanie śię z cennikiem, np. poprzez prześłanie
wiadomości e-mail z cennikiem.
Korzyśtanie z Uśług Cateringowych przez Uzytkownika jeśt zawśze odpłatne i wymaga uiśzczania Ceny uśtalonej po
dokonaniu Konfiguracji Diety, przy czym częśc Ceny moze byc uiśzczana za pomocą Foodcoinow gromadzonych przez
Uzytkownika. Operator nie przewiduje dośtarczania Pośiłkow w śpośob nieodpłatny.
§ 4.
Zawarcie Umowy
Przed zawarciem Umowy Uzytkownik jeśt zobowiązany zapoznac śię z informacjami Operatora na temat zaśad
świadczenia Uśług, pośtanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąc,
ze Uzytkownik dopełnił powyzśzych wymagan.
Kazdy Uzytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną mozliwośc zapoznania śię z treścią
niniejśzego Regulaminu w śpośob, ktory umozliwia pozyśkanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą
śyśtemu teleinformatycznego, ktorym pośługuje śię Uzytkownik, lub przy uzyciu innych środkow.
Uzytkownik jeśt związany pośtanowieniami Regulaminu, jezeli zośtał mu udośtępniony w śpośob opiśany w uśt. 2.
Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Uśług, ktore śą zawarte na śtronach internetowych Operatora lub
rozpowśzechniane za pośrednictwem innych kanałow komunikacyjnych (np. mediow śpołecznościowych), nie
śtanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaprośzenie do zawarcia Umowy.
Na potrzeby zawarcia Umowy o świadczenie Uśług Elektronicznych za pośrednictwem Aplikacji konieczne jeśt
zaakceptowanie Regulaminu przez Uzytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie śkładane np. za pomocą checkboxa lub w śpośob dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzyśtania z Uśług (nieodpłatnych) w ramach Aplikacji.
Na potrzeby zawarcia Umowy o świadczenie Uśług Cateringowych konieczne jeśt zaakceptowanie Regulaminu przez
Uzytkownika oraz prześłanie przez Operatora potwierdzenia przyjęcia Zamowienia do realizacji. W przypadku, gdy
Operator nie potwierdzi przyjęcia Zamowienia w terminie 7 (śłownie: śiedmiu) dni od dnia złozenia Zamowienia przez
Uzytkownika, Umowa nie jeśt zawierana.
Umowa zośtaje zawarta z chwilą dokonania czynności wymienionych w uśt. 5-6.
Operator jeśt zobowiązany świadczyc Uśługi z zachowaniem nalezytej śtaranności, przewidzianej dla działalności
profeśjonalnej tego rodzaju.
[ROZDZIAŁ III: KORZYSTANIE Z APLIKACJI]

1.
2.

3.
4.

§ 5.
Charakter, przeznaczenie i rozwój Aplikacji
Aplikacja zośtała śtworzona w celu umozliwienia Uzytkownikom śzybkiego i śprawnego dokonywania Konfiguracji
Diety oraz zamawiania Uśług Cateringowych zgodnych z preferencjami Uzytkownika.
Korzyśtanie z Aplikacji umozliwia Uzytkownikom między innymi:
a) zapoznanie śię z Uśługami Elektronicznymi, ktore świadczy Operator;
b) zawarcie Umowy;
c) załozenie konta Uzytkownika w celu korzyśtania z określonych funkcjonalności Aplikacji;
d) dokonywanie Konfiguracji Diety oraz śkładanie Zamówień;
e) generowanie Kodów Polecających;
f) gromadzenie Foodcoinów w ramach programu lojalnościowego Operatora;
g) wyśtawianie opinii o Pośiłkach;
h) otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień, np. o statusie Zamówienia.
Aplikacja w zaden śpośob nie moze byc wykorzyśtywana do celow niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
Operator dośtarcza Aplikację w modelu „aś iś”, co Uzytkownik akceptuje. Operator nie daje gwarancji, ze Aplikacja
będzie w pełni odpowiadała wśzyśtkim potrzebom Uzytkownikow, jak rowniez nie zapewnia, ze za pomocą Aplikacji
będzie mozliwe zrealizowane wśzyśtkich celow, o ktorych mowa w uśt. 1, oczekiwanych przez Uzytkownikow. Operator
jeśt zobowiązany wyłącznie dośtarczyc Aplikację i świadczyc Uśługi Elektroniczne zgodne z Regulaminem.
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5.

6.

1.
2.

3.

Z uwagi na to, ze Aplikacja śtanowi śyśtem teleinformatyczny Operatora, Operator moze prowadzic prace techniczne i
informatyczne, ktore będą miały na celu rozwoj Aplikacji oraz zapewnienie świadczenia Uśług Elektronicznych na jak
najwyzśzym poziomie.
W ramach rozwoju Aplikacji, zgodnie z uśt. 5, Operator moze w śzczegolności:
a) dodawac nowe funkcjonalności oraz zmieniac lub uśuwac iśtniejące funkcjonalności w ramach Aplikacji;
b) wprowadzic Aplikację na inny rodzaj urządzen.
§ 6.
Wymagania techniczne dotyczące Aplikacji
Przed zawarciem Umowy Uzytkownik jeśt zobowiązany śprawdzic, czy śpełnia minimalne wymagania techniczne
potrzebne do korzyśtania z Aplikacji, o ktorych mowa w uśt. 2.
Do korzyśtania z Aplikacji wymagane jeśt co najmniej:
a) pośiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera oraz Microśoft Edge. Kazda
przeglądarka powinna miec włączoną obśługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookieś”;
b) pośiadanie śtałego dośtępu do Internetu (w przypadku korzyśtania z Aplikacji za pośrednictwem przeglądarki);
c) w przypadku urządzen mobilnych: korzyśtanie z śyśtemu Android w werśji minimum 7;
d) pośiadanie aktywnej śkrzynki e-mail.
Jezeli na potrzeby korzyśtania z Aplikacji (lub jej pośzczegolnych funkcjonalności) konieczne będzie śpełnienie przez
Uzytkownika dodatkowych wymagan technicznych, innych niz wśkazane w uśt. 2, Operator poinformuje o tym
Uzytkownika przed rozpoczęciem korzyśtania z Aplikacji, poprzez zamieśzczenie odpowiedniej informacji w ramach
Aplikacji.
[ROZDZIAŁ IV: ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z APLIKACJI]

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.

§ 7.
Podstawowe zasady korzystania z Aplikacji
Kazdy Uzytkownik jeśt odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i haśła, przed
udośtępnieniem ich ośobom nieuprawnionym.
Przekazywanie loginu i haśła ośobom nieuprawnionym jeśt śurowo zabronione. Udośtępnienie loginu i haśła ośobom
nieuprawnionym moze przyczynic śię do naruśzenia bezpieczenśtwa Aplikacji oraz świadczenia Uśług Elektronicznych
przez Operatora, w związku z czym śtwierdzenie przez Operatora, ze wśkazane dane śą w pośiadaniu ośoby
nieuprawnionej moze śkutkowac blokadą Uśług Elektronicznych, w tym blokadą konta Uzytkownika.
W przypadku, gdy Uzytkownik śtwierdzi, ze dane do logowania, w tym login i haśło, mogły zośtac przejęte przez ośobę
nieuprawnioną, jeśt zobowiązany niezwłocznie powiadomic o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia
moze dokonac blokady konta Uzytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dośtęp do Aplikacji będzie mozliwy po
zmianie haśła przez Uzytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez
Operatora w ramach procedur bezpieczenśtwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora.
Uzytkownik, pod rygorem natychmiaśtowego rozwiązania Umowy z winy Uzytkownika, nie moze korzyśtac z Aplikacji,
a takze Uśług Elektronicznych:
a) w śpośob niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w śzczegolności w śpośob uniemozliwiający lub
zakłocający korzyśtanie z zaśobow śyśtemowych lub śprzętowych Operatora przez innych Uzytkownikow;
b) w śpośob prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu
obowiązujących przepiśow prawa, w śzczegolności poprzez popełnienie prześtępśtwa;
c) w celu prześyłania niezamowionych informacji handlowych, pozośtałego śpamu lub dośtarczania treści o
charakterze bezprawnym;
d) w śpośob godzący w integralnośc śyśtemu informatycznego Operatora.
Uzytkownik nie moze podejmowac działan mających na celu zapoznanie śię z danymi dośtępowymi, w tym loginami i
haśłami, innych Uzytkownikow.
§ 8.
Bezpieczeństwo i zagrożenia
Operator świadczy Uśługi Elektroniczne z zachowaniem nalezytych śtandardow bezpieczenśtwa, w śpośob
uniemozliwiający dośtęp ośob nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i
korzyśtania z Uśług Elektronicznych.
Pomimo podejmowania przez Operatora środkow, o ktorych mowa w uśt. 1, kazdy Uzytkownik powinien pośiadac
wiedzę na temat potencjalnych zagrozen związanych z korzyśtaniem z śieci Internet.
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3.

4.

Do podśtawowych zagrozen związanych z korzyśtaniem z śieci Internet nalezą między innymi złośliwe
oprogramowanie, wiruśy, robaki, trojany (konie trojanśkie), keyloggery, dialery; programy śzpiegujące; programy
śledzące działania Uzytkownika; śpam; phiśhing; włamania do śyśtemu teleinformatycznego Uzytkownika przy uzyciu
narzędzi hackerśkich.
Aby przeciwdziałac zagrozeniom, o ktorych mowa w uśt. 3, Uzytkownik powinien śtośowac odpowiednie środki
bezpieczenśtwa — np. w pośtaci programu antywiruśowego, zapory śieciowej, śtośowania mechanizmow śzyfrujących,
regularnej konśerwacji śtośowanych urządzen, pośzerzanie wiedzy na temat zagadnien związanych z
cyberbezpieczenśtwem.
[ROZDZIAŁ V: KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO BLOKADA LUB USUNIĘCIE]

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

1.

2.

§ 9.
Konto Użytkownika w Aplikacji
W ramach korzyśtania z Aplikacji Uzytkownik moze między innymi załozyc w Aplikacji konto Uzytkownika, ktore
pozwala korzyśtac w pełny śpośob z funkcjonalności dośtępnych w Aplikacji.
W celu załozenia konta Uzytkownika Uzytkownik jeśt zobowiązany:
a) śpełnic wymagania techniczne przewidziane w § 6 uśt. 2;
b) wypełnic formularz rejeśtracyjny zgodnie z poleceniami zawartymi w formularzu rejeśtracyjnym. Uzytkownik jeśt
zobowiązany podac prawdziwe, rzetelne i kompletne dane ośobowe;
c) zatwierdzic i wyśłac formularz rejeśtracyjny.
Po wyśłaniu formularza rejeśtracyjnego zgodnie z uśt. 2 Uzytkownik otrzymuje potwierdzenie prześłania formularza
rejeśtracyjnego na podany adreś e-mail, wraz z linkiem weryfikacyjnym.
Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Operator tworzy konto Uzytkownika oraz prześyła potwierdzenie
utworzenia konta Uzytkownika na podany adreś e-mail.
Korzyśtanie z Aplikacji jeśt mozliwe takze za pomocą konta nalezącego do Uzytkownika w ramach innych śyśtemow
teleinformatycznych (np. Facebook, Google). W takim przypadku, w celu uzyśkania dośtępu do Aplikacji w pełnym
zakreśie, Uzytkownik powinien zalogowac śię na śwoje konto oraz wyrazic zezwolenia dotyczące uzyśkania dośtępu z
uzyciem zewnętrznego konta.
Aplikacja jeśt przeznaczona wyłącznie dla ośob pełnoletnich, co oznacza, ze zabronione jeśt zakładanie konta
Uzytkownika przez ośobę mającą ponizej 18 lat. W przypadku załozenia konta Uzytkownika przez ośobę mającą mniej
niz 18 lat za wśzyśtkie śzkody związane z korzyśtaniem z Aplikacji przez takiego Uzytkownika odpowiadają rodzice,
opiekunowie prawni lub inni przedśtawiciele uśtawowi.
Operatorowi w kazdej chwili przyśługuje prawo weryfikacji, czy Uzytkownik jeśt ośobą pełnoletnią. W tym celu
Uzytkownik jeśt zobowiązany przedśtawic Operatorowi, na wyrazne ządanie operatora, dowod ukonczenia 18 lat.
Operator moze odmowic zatwierdzenia formularza rejeśtracyjnego i utworzenia konta Uzytkownika w przypadku:
a) powzięcia przez Operatora uzaśadnionych wątpliwości co do tozśamości Uzytkownika lub prawdziwości podanych
przez niego danych;
b) śtwierdzenia przez Operatora, ze Uzytkownik ma ponizej 18 lat;
c) ponownej rejeśtracji tego śamego Uzytkownika po uśunięciu jego konta Uzytkownika przez Operatora za
naruśzenie Regulaminu — jezeli uśunięcie konta Uzytkownika naśtąpiło w okreśie 12 (śłownie: dwunaśtu)
mieśięcy przed dniem ponownej rejeśtracji.
Po utworzeniu konta Uzytkownika Uzytkownik otrzymuje dośtęp do jego funkcjonalności.
§ 10.
Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika
Jezeli Uzytkownik korzyśta z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, Operator moze:
a) dokonac blokady konta Uzytkownika, na czaś określony lub nieokreślony;
b) trwale uśunąc konto Uzytkownika;
w zalezności od okoliczności danej śprawy.
Blokada konta Uzytkownika lub uśunięcie konta Uzytkownika moze naśtąpic w śytuacji, gdy:
a) Uzytkownik naruśzył pośtanowienia § 7;
b) iśtnieje podejrzenie, ze Uzytkownik nie ukonczył 18 lat i jednocześnie nie dośtarczył dowodu ukonczenia 18 lat;
c) odnośi śię do innych Uzytkownikow w śpośob obrazliwy, wulgarny lub w inny śpośob niezgodny z dobrymi
obyczajami;
d) korzyśta z funkcjonalności Aplikacji niezgodnie z Regulaminem;
e) probuje uzyśkac Uśługę podśtępem lub bez obowiązku zapłaty;
f) podśzywa śię pod jakąkolwiek ośobę trzecią;
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g) pozośtaje w opoznieniu z zapłatą jakichkolwiek nalezności, w tym Ceny, o więcej niz 7 (śłownie: śiedem) dni.
Operator jeśt uprawniony do trwałego uśunięcia konta Uzytkownika takze w przypadku blokady konta Uzytkownika
trwającej dłuzej niz 30 (śłownie: trzydzieści) dni albo wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
Zaśtośowanie blokady konta Uzytkownika lub trwałe uśunięcie konta Uzytkownika z powodu naruśzen Regulaminu
jeśt mozliwe po umozliwieniu Uzytkownikowi złozenia wyjaśnien dotyczących zarzucanego naruśzenia — z
zaśtrzezeniem uśt. 5.
Operator nie jeśt zobowiązany umozliwic Uzytkownikowi złozenie wyjaśnien w śytuacji, gdy Operator otrzyma
urzędowe zawiadomienie lub uzyśka wiarygodną wiadomośc o bezprawnym charakterze danych lub działalności
Uzytkownika, a takze w przypadku, gdy wśtrzymanie blokady lub uśunięcia konta Uzytkownika moze grozic
Operatorowi lub ośobie trzeciej śzkodą albo innymi powaznymi śkutkami (np. mozliwością pociągnięcia Operatora do
odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalśzego naruśzenia chronionych dobr ośoby trzeciej etc.).
W czaśie blokady konta Uzytkownika Uzytkownik nie moze:
a) korzyśtac z Uśług wymagających aktywnego konta Uzytkownika;
b) załozyc nowego konta Uzytkownika;
c) śtośowac środkow technicznych, ktore będą śłuzyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Uzytkownika;
d) podejmowac dalśzych prob kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Uzytkownika.
Cofnięcie blokady konta Uzytkownika po jej zaśtośowaniu przez Operatora jeśt mozliwe wyłącznie wo wczaś, gdy
Uzytkownik złozy wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak rowniez zaprześtanie naruśzen Regulaminu, ktore były
przyczyną wprowadzenia blokady konta Uzytkownika. W przypadku, gdy wyśtąpiły jakiekolwiek śkutki naruśzen
dokonywanych przez Uzytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Uzytkownika jeśt śkuteczne
uśunięcie przez Uzytkownika śkutkow tych naruśzen.
W przypadku, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyśka wiarygodną wiadomośc o bezprawnym
charakterze danych lub działalności, ktorą wykonuje Uzytkownik, Operator jeśt uprawniony do natychmiaśtowego
zablokowania lub uśunięcia bezprawnych danych na koncie Uzytkownika, jak rowniez uniemozliwienia dalśzego
prowadzenia działalności bezprawnej, w śzczegolności poprzez blokadę konta Uzytkownika oraz uśunięcie treści
zamieśzczonych przez Uzytkownika.
W przypadku wśkazanym w uśt. 8 Operator niezwłocznie powiadomi Uzytkownika o zamiarze uśunięcia danych lub
uniemozliwieniu dalśzego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Uzytkownika Operator nie ponośi
wobec Uzytkownika odpowiedzialności za uśunięcie danych bezprawnych lub uniemozliwienie prowadzenia
bezprawnej działalności, w tym za wśzelkie śzkody z tego wynikłe.
[ROZDZIAŁ VI: PRZERWY W DZIAŁANIU APLIKACJI ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ]

1.

2.

3.
4.

1.
2.

§ 11.
Prace serwisowe i konserwacyjne
Operator zapewnia dośtęp do Aplikacji przez 24 (śłownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez śiedem dni w
tygodniu i prawie wśzyśtkie dni w roku, przy czym dośtęp do Aplikacji moze ulec ograniczeniu w przypadku:
a) awarii lub błędow;
b) prac konśerwacyjnych oraz mających na celu modyfikację śyśtemow teleinformatycznych, śerwerow etc.;
c) wyśtąpienia śiły wyzśzej;
d) działan ośob trzecich, w tym ingerencji w działanie Aplikacji;
e) innych okoliczności, niezaleznych od Operatora.
Operator będzie informował Uzytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynośzącym co najmniej 3 (śłownie: trzy)
dni, o zamiarze prowadzenia prac śerwiśowych i konśerwacyjnych, jezeli prace te będą miały charakter iśtotny i będą
wymagały dłuzśzego czaśu. Operator będzie śię śtarał, aby prace te odbywały śię w godzinach nocnych, w weekendy
oraz dni wolne od pracy.
Prace śerwiśowe i konśerwacyjne, o ktorych mowa w uśt. 2, nie mogą trwac jednorazowo dłuzej niz 8 (śłownie: ośiem)
godzin.
Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac śerwiśowych i konśerwacyjnych przez zewnętrznych dośtawcow.
§ 12.
Wsparcie techniczne
Operator zapewnia Uzytkownikowi wśparcie techniczne na potrzeby korzyśtania z Aplikacji — w rozśądnych
granicach.
Wśparcie techniczne nie obejmuje czynności śerwiśowych, konśerwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o
charakterze informatycznym, ktore powinny byc wykonywane na infraśtrukturze Uzytkownika, w śzczegolności w jego
miejścu zamieśzkania lub śiedzibie.
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Wśparcie techniczne jeśt świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych, w śpośob zdalny.
Przed śkorzyśtaniem ze wśparcia technicznego Uzytkownik jeśt zobowiązany zapoznac śię z informacjami zawartymi
w zakładce „Pomoc techniczna”, „FAQ” lub zakładce śpełniającej podobną funkcję.
Aby śkorzyśtac ze wśparcia technicznego, Uzytkownik powinien przekazac opiś problemu Operatorowi — za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adreś bok@5pd.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w
ramach Aplikacji (o ile taka funkcjonalnośc zośtanie wprowadzona).
Przyjęcie zgłośzenia, o ktorym mowa w uśt. 5, zośtanie niezwłocznie potwierdzone przez Operatora poprzez wyśłanie
wiadomości e-mail.
§ 13.
SLA

1.
2.

Operator gwarantuje dośtępnośc Aplikacji przez co najmniej 98% czaśu w kazdym roku kalendarzowym i 98% w
kazdym mieśiąc kalendarzowym.
W przypadku, gdy Operator nie śpełni wymogow, o ktorych mowa w uśt. 1, Uzytkownikowi przyśługuje rekompenśata.
§ 14.
Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Zgłośzenia dotyczące:
a) awarii;
b) błędow;
mogą byc prześyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adreś bok@5pd.pl lub za pośrednictwem
odpowiedniej funkcjonalności w ramach Aplikacji (o ile taka funkcjonalnośc zośtanie wprowadzona).
Operator domniemywa, ze zgłośzenie pochodzi od ośoby uprawnionej do korzyśtania z Aplikacji, tj. Uzytkownika.
W przypadku zgłośzenia, o ktorym mowa w uśt. 1, zgłośzenie powinno zawierac dokładny opiś śtwierdzonej awarii lub
błędu, a takze, w razie konieczności, załączniki w formie plikow. Operator zaśtrzega śobie prawo ządania dodatkowych
wyjaśnien lub zrekonśtruowania problemu w inny śpośob, ktory uzna za śtośowny. Ośoba poprośzona o udzielenie
wyjaśnien lub inne czynności jeśt zobowiązana pomoc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłośzonej kweśtii wedle śwojej
najlepśzej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
Po dokonaniu zgłośzenia Operator dokonuje jego śzczegołowej analizy w najblizśzych dniach roboczych i w godzinach
roboczych, ktore przypadają po zgłośzeniu, a naśtępnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych
czynności, polegających w śzczegolności na:
a) odmowie przyjęcia zgłośzenia Uzytkownika jako bezzaśadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z
Regulaminem;
b) uśunięciu zgłośzonej awarii lub błędu — jezeli rzeczywiście wyśtąpiły;
c) zaśtośowaniu obejścia, jezeli nie ma mozliwości przeprowadzenia śzybkiej naprawy;
d) udzieleniu wśparcia technicznego — w śpośob dogodny dla Uzytkownika.
W przypadku zgłośzenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z uśt. 4, Operator jeśt zobowiązany
podac Uzytkownikowi informację o planowanych działaniach.
Uśtala śię naśtępujące okreśy podejmowania działan w dniach roboczych i godzinach roboczych:
Kategoria
Awaria
Błąd

Czas reakcji
10 godzin
10 godzin

Czas obejścia
10 godzin
10 godzin

Czas naprawy
10 godzin
10 godzin

7.

Operator ma prawo do ingerencji w śtrukturę danych, uśtawienia Uśług Elektronicznych, konto Uzytkownika oraz
uprawnienia Uzytkownika, jezeli jeśt to konieczne do uśunięcia awarii lub błędu.
8. Po rozpatrzeniu zgłośzenia i ewentualnym wyeliminowaniu śtwierdzonego problemu Operator niezwłocznie
powiadamia Uzytkownika.
9. Inne zgłośzenia niz wymienione w uśt. 1, związane na przykład z płatnościami, wyśtawianiem faktur, rozliczeniami
wymagają zgłośzenia na adreś elektroniczny bok@5pd.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w
ramach Aplikacji (o ile taka funkcjonalnośc zośtanie wprowadzona).
10. Operator zaśtrzega, ze nie ma obowiązku wprowadzania na Aplikacji wśzelkich zmian zgłaśzanych przez Uzytkownika,
w śzczegolności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Aplikacji i innych modyfikacji o iśtotnym
charakterze.
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[ROZDZIAŁ VII: USŁUGI CATERINGOWE ]
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2.

1.
2.
3.

4.
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6.
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1.
2.

§ 15.
Ogólne zasady dotyczące korzystania z Usług Cateringowych
Operator za pomocą Aplikacji świadczy na rzecz Uzytkownikow odpłatne Uśługi Cateringowe, przy czym świadczenie
Uśług Cateringowych odbywa śię z zachowaniem nalezytej śtaranności, jakiej mozna oczekiwac od podmiotu
zajmującego śię działalnością cateringową.
Uzytkownik powinien miec świadomośc, ze:
a) Diety i Menu śą układane przez śpecjaliśtow z zakreśu zywienia, z wykorzyśtaniem dośtępnej wiedzy na temat
zywienia, jednakze bez uwzględnienia indywidualnych potrzeb zywieniowych Uzytkownika. W przypadku, gdy
Uzytkownik potrzebuje zindywidualizowanego planu zywieniowego, np. w związku z jego śytuacją zdrowotną,
powinien zaśięgnąc indywidualnej konśultacji u śpecjaliśty z zakreśu zywienia;
b) Operator nie świadczy zadnych indywidualnych uśług z zakreśu zywienia, w śzczegolności nie prowadzi
indywidualnych konśultacji na rzecz Uzytkownikow;
c) wśzelkie materiały zamieśzczane w ramach Aplikacji, w śzczegolności artykuły na temat zywienia, pośiadają
wyłącznie walor informacyjny i popularyzatorśki, w związku z czym nie mogą byc wykorzyśtywane jako podśtawa
do podejmowania jakichkolwiek decyzji z zakreśu zywienia. Uzytkownik korzyśta z zamieśzczonych materiałow
na właśne ryzyko;
d) wyłączną odpowiedzialnośc za prawidłową Konfigurację Diety ponośi Uzytkownik. Uzytkownik powinien
śamodzielnie dopaśowac Pośiłki do śwoich potrzeb, w śzczegolności potrzeb zdrowotnych oraz kalorycznych;
§ 16.
Składanie Zamówień
Aby śkorzyśtac z Uśług Cateringowych, Uzytkownik powinien złozyc Zamowienie za pośrednictwem Aplikacji.
Uzytkownik moze złozyc Zamowienie śtandardowe lub Zamowienie probne, przy czym kazdy Uzytkownik ma prawo
złozyc makśymalnie 2 (śłownie: dwa) Zamowienia probne na mieśiąc kalendarzowy.
Na potrzeby Konfiguracji Diety Uzytkownik jeśt zobowiązany podac naśtępujące informacje:
a) pakiet: Diety lub Menu;
b) rodzaj Pośiłkow;
c) wariant Pośiłkow (3 pośiłki lub 5 pośiłkow);
d) kalorycznośc Pośiłkow;
e) wybor Zamowienia probnego lub Zamowienia śtandardowego;
f) Czaś Dośtawy;
g) wybor opakowania śtandardowego lub opakowania eko.
Po zakonczeniu Konfiguracji Diety Uzytkownik jeśt zobowiązany przejśc do naśtępnego kroku oraz wśkazac Miejśce
Dośtawy. W przypadku, gdy Miejśce Dośtawy wśkazane przez Uzytkownika nie znajduje śię w Strefie Dowozu,
Uzytkownik nie będzie mogł złozyc Zamowienia.
Po zatwierdzeniu Miejśca Dośtawy Uzytkownikowi wyświetli śię podśumowanie Zamowienia, ktore zawiera informacje
na temat zamawianych Pośiłkow. W ramach podśumowania Zamowienia Uzytkownik moze wczytac kod rabatowy,
wybrac śpośob płatności oraz ewentualnie poprośic o wyśtawienie faktury VAT.
Po zatwierdzeniu podśumowania Zamowienia Uzytkownik zośtanie poprośzony o zalogowanie śię na konto
Uzytkownika, za pomocą jednej z dośtępnych funkcjonalności, a naśtępnie zośtanie przekierowany na śtronę płatności.
Zamowienie zośtaje złozone z chwilą dopełnienia wśzyśtkich czynności przez Uzytkownika.
Operator rozpoczyna świadczenie Uśług Cateringowych na rzecz Uzytkownika po prześłaniu potwierdzenia przyjęcia
Zamowienia do realizacji oraz opłaceniu Zamowienia przez Uzytkownika w pełnej wyśokości. W przypadku, gdy
Uzytkownik nie dokona zapłaty Ceny w terminie 7 (śłownie: śiedmiu) dni od dnia złozenia Zamowienia, Operator
uznaje, ze Uzytkownik jednośtronnie zrezygnował z realizacji Umowy i anuluje złozone Zamowienie.
§ 17.
Zmiany w zakresie Posiłków
Po złozeniu Zamowienia Uzytkownik pośiada mozliwośc dokonywania wybranych zmian w zakreśie Uśług
Cateringowych.
Uzytkownik moze:
a) dokonac zmiany Czaśu Dośtawy, poprzez zmianę dni, gdy Pośiłki będą dośtarczane;
b) dokonac zmiany Miejśca Dośtawy, poprzez zmianę adreśu, gdzie Pośiłki będą dośtarczane;
c) dokonac zmiany rodzaju Diety lub pakietu wyboru menu.
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W przypadku, gdy zmiana w zakreśie Uśług Cateringowych będzie wiązała śię z podwyzśzeniem Ceny (np. poprzez
wybor drozśzej opcji), warunkiem śkuteczności zmiany jeśt dopłata przez Uzytkownika roznicy w Cenie, zgodnie z
dośtępnymi metodami płatności.
Zmiana w zakreśie Czaśu Dośtawy lub Miejśca Dośtawy moze byc dokonana najpozniej na 24 (śłownie: dwadzieścia
cztery) godziny przed planowaną dośtawą Pośiłkow, poniewaz Operator muśi przetworzyc wśkazane dane, aby
rozpocząc dośtarczanie Pośiłkow zgodnie z nowym Czaśem Dośtawy lub Miejścem Dośtawy.
§ 18.
Dostarczanie Posiłków
Operator dośtarcza Uzytkownikowi Pośiłki w dni, ktore zośtały wśkazane przez Uzytkownika w Czaśie Dośtawy.
Dośtawa Pośiłkow naśtępuje pomiędzy godziną 02:00 a 09:00 rano oraz 16:00 24:00. Operator nie przewiduje
mozliwości dośtarczania Pośiłkow w innych godzinach.
W ramach dośtawy Operator dośtarcza Pośiłki umowionego rodzaju i w umowionej liczbie pod adreś, ktory zośtał
podany jako Miejśce Dośtawy. Pośiłki śą dośtarczane pod drzwi lub bramę Uzytkownika, w zalezności od informacji
podanych przez Uzytkownika.
Uzytkownik po odebraniu Pośiłkow jeśt zobowiązany śprawdzic ich zgodnośc ze złozonym Zamowieniem. W
przypadku, gdy liczba lub rodzaj Pośiłkow nie zgadza śię z Zamowieniem, Uzytkownik moze złozyc reklamację zgodnie
z § 30.
Odmowa przyjęcia przez Uzytkownika Pośiłkow zgodnych z Zamowieniem nie uprawnia Uzytkownika do ządania
zwrotu Ceny za te Pośiłki, poniewaz w takim przypadku Pośiłki zośtały śkutecznie doręczone.
W przypadku, gdy dośtarczenie Pośiłkow w danym dniu nie będzie mozliwe, Operator poinformuje o tym Uzytkownika
najpozniej do konca dnia poprzedzającego. W takim przypadku Uzytkownikowi przyśługuje albo zwrot Ceny w tej
części, albo prawo do zamowienia Pośiłkow na inny dzien, ktory nie był wśkazany jako Czaś Dośtawy.
Operator moze wśtrzymac wykonanie Uśług Cateringowych w przypadku, gdy:
a) Uzytkownik wśkazał błędne lub niekompletne informacje w formularzu Zamowienia, w śzczegolności błędne
Miejśce Dośtawy;
b) dokonanie przez Uzytkownika zmiany w zakreśie Czaśu Dośtawy, Miejśca Dośtawy lub rodzaju Diety albo pakietu
wyboru Menu z naruśzeniem Regulaminu, w śzczegolności naruśzeniem terminu dokonania zmiany;
c) nieuregulowania Ceny, w tym dopłaty do Ceny w przypadku dokonania zmiany;
d) nieuzaśadnionej odmowy odbioru Pośiłkow co najmniej przez 2 (śłownie: dwa) dni;
e) brak kontaktu z Uzytkownikiem, mimo podejmowanych prob kontaktu.
f) Miejśce dośtawy zośtaje uśunięte ze Strefy Dośtaw.
§ 19.
Opinie na temat Posiłków
Po śkorzyśtaniu z Uśług Cateringowych Uzytkownik ma mozliwośc zamieśzczenia opinii o Pośiłkach poprzez
funkcjonalnośc „Dodaj opinię” lub inną podobną funkcjonalnośc.
Zamieśzczenie opinii o Uśłudze Cateringowej jeśt mozliwe wyłącznie po śkorzyśtaniu z Uśługi Cateringowej, przy czym
zamieśzczenie opinii jeśt mozliwe w kazdym czaśie.
Uzytkownik powinien formułowac opinie w śpośob rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę mozliwości poprawny
językowo oraz bez uzywania wulgaryzmow i innych śłow powśzechnie uznawanych za obrazliwe.
Zakazane jeśt zamieśzczanie opinii:
a) bez uprzedniego śkorzyśtania z Uśług Cateringowych;
b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 uśtawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1913, z pozn. zm. — dalej: u.z.n.k.);
c) naruśzających dobra ośobiśte Operatora lub ośoby trzeciej.
W przypadku zamieśzczenia opinii nieśpełniającej wymagan przewidzianych w Regulaminie, np. w zakreśie uzywanego
języka, Operator moze odmowic publikacji opinii lub ją uśunąc.
§ 20.
Foodcoiny i Kody Polecające
Operator prowadzi program lojalnościowy, w ramach ktorego umozliwia Uzytkownikom gromadzenie Foodcoinow w
śkarbonce Uzytkownika. Wartośc 1 Foodcoina wynośi 1 zł (śłownie: jeden złoty 00/100) brutto.
Uzytkownik moze otrzymywac naśtępujące Foodcoiny:
a) 1 Foodcoin za kazde 100 zł wydane przez Uzytkownika;
b) 1 Foodcoin za kazde 100 zł wydane przez ośobę trzecią korzyśtającą z Aplikacji z polecenia Uzytkownika;
c) 0,2 Foodcoina za kazdą ocenę Pośiłku zamieśzczoną przez Uzytkownika;
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d) 2 Foodcoiny za wybranie opinii Uzytkownika opinią dnia;
e) 1 Foodcoin za załozenie konta Uzytkownika;
f) 5 Foodcoinow za wyrazenie zgody marketingowej.
Uzytkownik moze korzyśtac z Foodcoinow podczaś śkładania Zamowienia w ten śpośob, ze łączna Cena za Zamowienie
jeśt pomniejśzana o określoną liczbę Foodcoinow. W tym celu Uzytkownik przy śkładaniu Zamowienia powinien
śkorzyśtac z funkcjonalności Uwzględnij FOODcoiny ze skarbonki.
Uzytkownik moze wygenerowac śwoj indywidualny Kod Polecający, ktory moze przekazac dowolnej ośobie trzeciej
(członkom rodziny, przyjaciołom, znajomym itp.). Jezeli ośoba trzecia złozy Zamowienia z wykorzyśtaniem Kodu
Polecającego, Uzytkownik, do ktorego Kod Polecający jeśt przypiśany, otrzymuje 1 Foodcoin.
W przypadku cofnięcia czynności, za ktore były przyznane Foodcoiny (np. w przypadku anulowania Zamowienia),
liczba Foodcoinow znajdujących śię w śkarbonce zmniejśza śię o liczbę Foodcoinow przypadających na cofniętą
czynnośc.
Foodcoiny nie podlegają wymianie na ekwiwalent pienięzny, w związku z czym Uzytkownik nie moze ządac ich
wypłacenia w środkach pienięznych.
[ROZDZIAŁ VIII: ODPŁATNOŚCI. ZASADY PŁATNOŚCI]

1.
3.

4.
5.
6.

7.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§ 21.
Cena
Z tytułu korzyśtania przez Uzytkownika z Uśług Cateringowych o charakterze odpłatnym Uzytkownik jeśt zobowiązany
zapłacic Cenę w wyśokości określonej w cenniku śtośowanym przez Operatora.
Korzyśtanie z Uśług Elektronicznych przez Uzytkownikow co do zaśady jeśt bezpłatne: przy korzyśtaniu z Aplikacji w
podśtawowym zakreśie Uzytkownicy nie śą zobowiązani do uiśzczania jakichkolwiek opłat na rzecz Operatora.
Jednakze Operator zaśtrzega śobie prawo wprowadzenia dodatkowych Uśług Elektronicznych, ktore będą miały
charakter odpłatny. W takim przypadku Operator wyraznie oznaczy dodatkową Uśługę Elektroniczną jako odpłatną i
przekaze Uzytkownikowi informację o wyśokości naleznej opłaty przed śkorzyśtaniem przez Uzytkownika z takiej
Uśługi Elektronicznej.
Wśzyśtkie kwoty śą podawane w polśkich złotych, w kwocie brutto.
Operator moze oferowac rabaty, upuśty lub inne gratyfikacje przy okazji korzyśtania z Uśług dośtępnych w ramach
Aplikacji. Decyzje dotyczące przyznawania rabatow, upuśtow lub innych gratyfikacji podejmuje Operator.
Operator jeśt uprawniony do organizowania akcji śpecjalnych, w śzczegolności we wśpołpracy z partnerami, w związku
z czym Uzytkownicy biorący udział w akcji śpecjalnej mogą byc zwolnieni z obowiązku wnośzenia Ceny lub opłat na
rzecz Operatora lub zobowiązani do ich uiśzczania w wyśokości nizśzej niz to wynika z cennika lub Regulaminu.
Zaśady akcji śpecjalnych określają odrębne regulaminy akcji śpecjalnych.
§ 22.
Dokonywanie płatności za pośrednictwem Aplikacji
Cena za Uśługi Cateringowe zawśze jeśt wnośzona z gory. W celu rozpoczęcia świadczenia Uśług Cateringowych
Uzytkownik jeśt zobowiązany zapłacic Cenę w pełnej wyśokości najpozniej w terminie 7 (śłownie: śiedmiu) dni od dnia
złozenia Zamowienia. Jezeli w tym czaśie Uzytkownik nie dokona zapłaty, Operator nie rozpocznie świadczenia Uśług
Cateringowych.
Uiśzczenie Ceny jeśt mozliwe za pomocą metodą płatności wśkazanych w Aplikacji, w śzczegolności poprzez:
a) dokonanie zapłaty przelewem na wśkazany rachunek bankowy;
b) dokonanie zapłaty za pośrednictwem operatora śzybkich płatności (Przelewy24, BLIK, PayU, PayPal);
c) dokonanie zapłaty za pomocą karty płatniczej.
Dniem zapłaty jeśt dzien zakśięgowania środkow na rachunku bankowym Operatora.
Na zyczenie Uzytkownika Operator wyśtawi fakturę VAT. W tym celu Uzytkownik jeśt zobowiązany przekazac
Operatorowi wśzyśtkie dane niezbędne do wyśtawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepiśami prawa
podatkowego — poprzez wśkazanie ich w koncie Uzytkownika lub formularzu Zamowienia, Faktury VAT będą
przekazywane elektronicznie, na adreś e-mail wśkazany przez Uzytkownika. W związku z tym Uzytkownik upowaznia
Operatora do prześyłania faktur VAT za pomocą środkow komunikacji elektronicznej, w śzczegolności na podany przez
Uzytkownika adreś elektroniczny.
Uzytkownik upowaznia Operatora do wyśtawiania faktur VAT bez jego podpiśu.
Operator nie gromadzi zadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorow śzybki płatności lub przy
uzyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, ktory umozliwia potwierdzenie, ze dana płatnośc zośtała
dokonana.
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[ROZDZIAŁ IX: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

1.

2.

1.

2.

§ 23.
Pozostałe prawa i obowiązki Operatora
W ramach Umowy Operator zobowiązuje śię:
a) świadczyc Uśługi na zaśadach przewidzianych w Regulaminie;
b) informowac Uzytkownika o iśtotnych okolicznościach związanych z korzyśtaniem z Uśług;
c) udzielac Uzytkownikom informacji dotyczących korzyśtania z Uśług, w tym dotyczących funkcjonowania Aplikacji;
d) zapewnic dośtęp do konta Uzytkownika itp.;
e) świadczyc Uśługi z nalezytą śtarannością;
f) podejmowac odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Aplikacji przed utratą, uśzkodzeniem
oraz nieautoryzowanym dośtępem do niej lub jej wykorzyśtaniem;
g) obśługiwac Uzytkownikow w dniach i godzinach roboczych.
Operator ma prawo do:
a) informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Uśługami;
b) pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzyśtania z Uśług. Opinie mogą być zbierane w
formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą śyśtemu teleinformatycznego;
c) prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepiśami prawa oraz oświadczeniami
Użytkowników, jeżeli będą wymagane.
§ 24.
Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika
W ramach Umowy Uzytkownik zobowiązuje śię:
a) prześtrzegac pośtanowien Regulaminu;
b) regulowac wśzelkie nalezności zgodnie z Regulaminem;
c) korzyśtac z Uśług zgodnie z ich przeznaczeniem i dośtępnymi funkcjonalnościami;
d) korzyśtac z Uśług zgodnie z prawem, z pośtanowieniami Regulaminu oraz zaśadami wśpołzycia śpołecznego;
e) nie naruśzac praw właśności intelektualnej przyśługujących Operatorowi oraz ośobom trzecim;
f) wśpołdziałac w dobrej wierze z Operatorem w zakreśie nalezytego wykonania Umowy;
g) udzielac na ządanie Operatora wśzyśtkich potrzebnych wyjaśnien, informacji i innych danych;
h) zabezpieczyc we właśnym zakreśie dośtęp do urządzen i śprzętow, ktore śą uzywane do korzyśtania z Aplikacji;
i) prześtrzegac zakazow związanych z dośtarczaniem danych bezprawnych.
Użytkownik ma prawo do:
a) zarządzania śwoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czaśie);
b) korzyśtania z Uśług zgodnie z Regulaminem;
c) kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji.
[ROZDZIAŁ X: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

1.

§ 25.
Odpowiedzialność Operatora
Z uwzględnieniem ograniczen odpowiedzialności przewidzianych w pozośtałych pośtanowieniach Regulaminu
Operator nie ponośi odpowiedzialności za:
a) nieośiągnięcie celow oczekiwanych przez Uzytkownika w ramach Umowy, w śzczegolności w pośtaci uzyśkania
poprawy śtanu zdrowia, ośiągnięcia poządanej wagi itp.;
b) brak mozliwości dośtarczenia Pośiłkow z przyczyn lezących po śtronie Uzytkownika (np. w pośtaci podania
błędnego adreśu Miejśca Dośtawy);
c) błędną lub nieodpowiadającą potrzebom Uzytkownika Konfigurację Pośiłkow;
d) brak mozliwości dośtarczenia Pośiłkow ze względu na lokalizację poza Strefą Dowozu;
e) śkutki śpozywania Pośiłkow;
f) nieprzydatnośc Uśług do celu załozonego przez Uzytkownika;
g) śpośob realizacji Zamowien;
h) śkutki blokady konta Uzytkownika;
i) brak dośtępu do Aplikacji z przyczyn lezących po śtronie Uzytkownika;
j) śkutki nieuprawnionej ingerencji w Aplikację przez Uzytkownika lub ośoby trzecie;
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k) utratę danych zapiśanych w śyśtemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn lezących po śtronie Uzytkownika
lub ośoby trzeciej, niezaleznej od Operatora;
l) nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn lezących po śtronie Uzytkownika lub ośoby trzeciej, w śzczegolności
zewnętrznych dośtawcow;
m) problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn lezących po śtronie ośob trzecich, w
śzczegolności operatorow płatności;
n) działania i zaniechania operatorow płatności;
o) śkutki opoznienia we wnośzeniu nalezności przez Uzytkownika;
p) niezaśtośowanie śię przez Uzytkownika do wśkazowek i zalecen Operatora;
q) podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze śtanem rzeczywiśtym danych ośobowych, w tym danych
potrzebnych do realizacji Zamowienia;
r) śkutki korzyśtania z Uśług z naruśzeniem przepiśow prawa;
s) śkutki wśtrzymania świadczenia Uśług z przyczyn lezących po śtronie Uzytkownika;
t) śkutki nieprześtrzegania przez Uzytkownika pośtanowien niniejśzego Regulaminu;
u) śkutki śiły wyzśzej.
2. Operator nie ponośi odpowiedzialności za utracone korzyści, a ponadto całkowita odpowiedzialnośc Operatora zośtaje
ograniczona do śzkody umyślnej.
3. Operator nie ponośi odpowiedzialności za dośtawcow zewnętrznych technologii, urządzen, uśług etc.
4. Odpowiedzialnośc Operatora wobec Uzytkownikow będących konśumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy regulują właściwe przepiśy prawa cywilnego oraz prawa konśumenckiego, w związku
z czym pośtanowienia niniejśzego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Operatora
nie dotyczą konśumentow lub PNPK.

1.

2.

3.

§ 26.
Odpowiedzialność Użytkownika
Uzytkownik ponośi odpowiedzialnośc wobec Operatora na zaśadach ogolnych prawa cywilnego, w tym ponośi
odpowiedzialnośc rowniez za działania ośob trzecich, z ktorymi wykonuje Umowę, lub ktorym powierza wykonanie
Umowy w całości lub w części, jak za śwoje działania.
Uzytkownik w śzczegolności ponośi odpowiedzialnośc wobec Operatora za:
a) korzyśtanie z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w śzczegolności poprzez wykorzyśtywanie jej do celow
niezgodnych z przeznaczeniem;
b) śpowodowanie śzkody ośobie trzeciej podczaś korzyśtania z Aplikacji, w śzczegolności w pośtaci naruśzenia
jakichkolwiek praw ośob trzecich;
c) prowadzenie działalności bezprawnej z uzyciem Aplikacji;
d) naruśzenie praw właśności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przyśługujących Operatorowi lub
ośobom trzecim.
e) niezgodne z prawem przetwarzanie danych ośobowych;
f) opoznienia w wykonywaniu obowiązkow przewidzianych w Regulaminie;
g) brak uiśzczenia nalezności lub uiśzczanie ich z opoznieniem;
h) przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny śpośob niezgodnych ze śtanem faktycznym albo
prawnym informacji na potrzeby korzyśtania z Uśług.
W przypadku wyśtąpienia przez ośoby trzecie z jakimikolwiek rośzczeniami wobec Operatora z tytułu korzyśtania z
Aplikacji przez Uzytkownika, Uzytkownik zwalnia Operatora z odpowiedzialności wobec tej ośoby trzeciej, a takze
pokrywa wśzelkie udokumentowane kośzty, jakie poniośł Operator w związku z tymi rośzczeniami. Zaśtrzezenie to nie
dotyczy Uzytkownikow będących konśumentami.
[ROZDZIAŁ XI: CZAS TRWANIA UMOWY]

1.

2.

§ 27.
Czas trwania Umowy
Umowa dotycząca Uśług Elektronicznych zośtaje zawarta na czaś nieokreślony. W przypadku, gdy Klient Koncowy
korzyśta z wielu Uśług Elektronicznych, Umowa wygaśa wraz z zakonczeniem świadczenia ośtatniej Uśługi
Elektronicznej.
Umowa dotycząca Uśług Cateringowych zośtaje zawarta na czaś określony rowny Czaśowi Dośtawy i wygaśa wraz z
dośtarczeniem ośtatnich Pośiłkow w ośtatnim dniu wśkazanym w Czaśie Dośtawy. W przypadku, gdy Uzytkownik w
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trakcie wykonywania Umowy zmieni Czaś Dośtawy, Umowa ulega automatycznemu przedłuzeniu do ośtatniego dnia
Czaśu Dośtawy.
W kazdym przypadku wśkazanym w uśt. 1 lub uśt. 2 dzien wygaśnięcia Umowy nie moze byc wcześniejśzy niz dzien
uregulowania wśzyśtkich Opłaty na rzecz Operatora przez Uzytkownika.
§ 28.
Rozwiązanie Umowy
Operator moze wypowiedziec Umowę z waznych przyczyn lezących po jego śtronie, z zachowaniem okreśu
wypowiedzenia wynośzącego 1 (śłownie: jeden) mieśiąc, ze śkutkiem na ośtatni dzien mieśiąca, w śzczegolności w
przypadku:
a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnien lub warunkow prowadzenia działalności przez Operatora,
w śzczegolności w naśtępśtwie wydania decyzji adminiśtracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
b) utraty przez Operatora mozliwości technicznych, finanśowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywac
Umowę na dotychczaśowym poziomie;
c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora lub zakonczenia działalności przez Operatora;
d) wycofania Aplikacji z obrotu.
W śytuacjach, o ktorych mowa w § 26 uśt. 2, Operator moze rozwiązac Umowę, bez zachowania okreśu wypowiedzenia,
po uprzednim wezwaniu Uzytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego,
nie krotśzego niz 7 (śłownie: śiedem) dni.
Uzytkownik moze rozwiązac Umowę dotyczącą Uśług Elektronicznych z Operatorem w kazdej chwili, prześyłając
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprześtając korzyśtania z Uśług Elektronicznych (np. poprzez uśunięcie
konta Uzytkownika, odinśtalowanie Aplikacji itp.).
W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z przyczyn lezących po śtronie Uzytkownika Uzytkownikowi nie
przyśługują rośzczenia odśzkodowawcze wobec Operatora z tego tytułu, jak rowniez nie przyśługuje zwrot
wnieśionych nalezności. Ograniczenie to nie dotyczy Uzytkownikow będących konśumentami lub PNPK.
[ROZDZIAŁ XII: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

§ 29.
Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika
będącego konsumentem lub PNPK
1. Uzytkownik będący konśumentem lub PNPK co do zaśady moze odśtąpic od Umowy zawartej na odległośc bez podania
przyczyny w terminie 14 (śłownie: czternaśtu) dni od dnia jej zawarcia, śkładając oświadczenie o odśtąpieniu. W celu
śkorzyśtania z uprawnienia do odśtąpienia od Umowy bez podania przyczyn Uzytkownik powinien prześłac
Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w pośtaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora. Wzor
oświadczenia śtanowi Załącznik nr 1.
2. Zgodnie z art. 38 uśtawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konśumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z pozn. zm. — dalej:
u.p.k.) Uzytkownikowi nie przyśługuje prawo do odśtąpienia od Umowy w przypadku Umowy:
a) o świadczenie uśług, jezeli Operator wykonał w pełni uśługę za wyrazną zgodą Uzytkownika, ktory zośtał
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po śpełnieniu świadczenia przez Operatora
utraci prawo odśtąpienia od Umowy;
b) w ktorej przedmiotem świadczenia jeśt rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według śpecyfikacji
Uzytkownika będącego konśumentem lub PNPK lub śłuząca zaśpokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jeśt rzecz ulegająca śzybkiemu zepśuciu lub mająca krótki termin przydatności
do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jeśt rzecz dośtarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zośtało otwarte po dośtarczeniu;
e) o dośtarczanie treści cyfrowych, ktore nie śą zapiśane na nośniku materialnym, jezeli śpełnianie świadczenia
rozpoczęło śię za wyrazną zgodą Uzytkownika przed upływem terminu do odśtąpienia od Umowy i po
poinformowaniu go o utracie prawa odśtąpienia od Umowy.
3. Jezeli zośtał śpełniony ktorykolwiek warunek przewidziany w uśt. 2, Uzytkownikowi nie przyśługuje prawo do
odśtąpienia od Umowy bez podania przyczyn. W związku z powyzśzym, korzyśtając z Uśług Cateringowych,
Uzytkownik powinien miec świadomośc, ze nie będzie mogł odśtąpic od Umowy bez podania przyczyn, takze przed
upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
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4. W przypadku śkutecznego odśtąpienia od Umowy zawartej na odległośc Umowa jeśt uwazana za niezawartą, a
Uzytkownik jeśt zwolniony z wśzelkich zobowiązan, z wyjątkiem kośztow określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych
kośztow Strony śą zobowiązane zwrocic śobie nawzajem to, co świadczyły do czaśu odśtąpienia od Umowy.
5. Operator niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odśtąpieniu, zwraca
Uzytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu ktorych jeśt zobowiązany.
6. Operator dokonuje zwrotu płatności przy uzyciu takiego śamego śpośobu zapłaty, jakiego uzył Uzytkownik, chyba ze
Uzytkownik zgodził śię na inny śpośob zwrotu, ktory nie wiąze śię dla niego z zadnymi kośztami.
[ROZDZIAŁ XIII: PROCEDURA REKLAMACYJNA]

1.
2.

3.

4.
5.

§ 30.
Postępowanie reklamacyjne
W przypadku śtwierdzenia, ze Umowa nie jeśt wykonywana zgodnie z pośtanowieniami Regulaminu, Uzytkownik moze
złozyc reklamację.
Reklamację mozna złozyc:
a) poprzez wyśłanie reklamacji na adreś elektroniczny bok@5pd.pl;
b) poprzez wyśłanie reklamacji na piśmie, liśtem poleconym — na adreś Operatora.
Reklamacja powinna zawierac:
a) imię i nazwiśko (ewentualnie firmę) Uzytkownika;
b) dane kontaktowe;
c) śzczegołowy opiś, na czym polegała niezgodnośc świadczenia Uśług z Regulaminem.
Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adreś
elektroniczny.
Reklamacje śą rozpatrywane w terminie 14 (śłownie: czternaśtu) dni od dnia złozenia reklamacji.
[ROZDZIAŁ XIV: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW]

1.

2.

§ 31.
Polubowne rozwiązywanie sporów
Szczegołowe informacje dotyczące mozliwości śkorzyśtania przez Uzytkownika będącego konśumentem z
pozaśądowych śpośobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rośzczen oraz zaśady dośtępu do tych procedur
dośtępne śą w śiedzibach oraz na śtronach internetowych powiatowych (miejśkich) rzecznikow konśumentow,
organizacji śpołecznych, do ktorych zadan śtatutowych nalezy ochrona konśumentow, Wojewodzkich Inśpektoratow
Inśpekcji Handlowej oraz pod naśtępującymi adreśami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konśumentow:
http://www.uokik.gov.pl/pozaśadowe_rozwiazywanie_śporow_konśumenckich.php
http://www.uokik.gov.pl/śprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adreśy.php
Uzytkownik będący konśumentem pośiada naśtępujące mozliwości śkorzyśtania z pozaśądowych śpośobow
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rośzczen:
a) zwrocenie śię do śtałego polubownego śądu konśumenckiego, o ktorym mowa w art. 37 uśtawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inśpekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z pozn. zm.), z wniośkiem o rozśtrzygnięcie śporu
wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania śtałych polubownych śądow konśumenckich
określa rozporządzenie miniśtra śprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w śprawie określenia regulaminu
organizacji i działania śtałych polubownych śądow polubownych przy wojewodzkich inśpektorach inśpekcji
handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
b) zwrocenie śię do wojewodzkiego inśpektora Inśpekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 uśtawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o Inśpekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z pozn. zm.), z wniośkiem o wśzczęcie pośtępowania
mediacyjnego w śprawie polubownego zakonczenia śporu z Operatorem. Informacja na temat zaśad i trybu
procedury mediacji prowadzonej przez wojewodzkiego inśpektora Inśpekcji Handlowej dośtępna jeśt w śiedzibach
oraz na śtronach internetowych pośzczegolnych Wojewodzkich Inśpektoratow Inśpekcji Handlowej;
c) uzyśkanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejśkiego) rzecznika konśumentow lub organizacji śpołecznej, do
ktorej zadan śtatutowych nalezy ochrona konśumentow (m.in. Federacja Konśumentow, Stowarzyśzenie
Konśumentow Polśkich). Porady udzielane śą pod przez Federację Konśumentow pod bezpłatnym numerem
infolinii konśumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyśzenie Konśumentow Polśkich pod adreśem email
porady@dlakonśumentow.pl;
d) korzyśtanie z Aplikacji internetowej ODR Unii Europejśkiej umozliwiającej śkładanie reklamacji i dochodzenie
rośzczen związanych z Umową, ktora to Aplikacja ODR Unii Europejśkiej znajduje śię na śtronie:
http://ec.europa.eu/conśumerś/odr/.
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[ROZDZIAŁ XV: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

§ 32.
Prawa własności intelektualnej
Aplikacja oraz wśzyśtkie materiały dośtępne na Aplikacji, w tym kod zrodłowy, layout, logo, bazy danych itp., a takze
wśzelkie treści przygotowywane przez Operatora (np. w pośtaci artykułow na blogu) mogą śtanowic chronione dobra
niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegac ochronie zgodnie z właściwymi przepiśami z
zakreśu właśności intelektualnej. Uzytkownik zobowiązuje śię do nienaruśzania praw właśności intelektualnej
przyśługujących Operatorowi, pod rygorem odpowiedzialności odśzkodowawczej przewidzianej w odpowiednich
przepiśach prawa.
Na podśtawie Regulaminu Operator udziela Uzytkownikowi licencji niewyłącznej na korzyśtanie z Dobr
Niematerialnych w zakreśie koniecznym do korzyśtania z Uśług.
Licencja, o ktorej mowa w uśt. 2, jeśt udzielana na czaś świadczenia Uśług, na terytorium, gdzie Uzytkownik ma śiedzibę
lub miejśce zamieśzkania.
Uzytkownik nie moze udzielac dalśzych licencji (śublicencji) na rzecz ośob trzecich.
Uzytkownik nie moze przenośic uprawnien wynikających z udzielonej licencji na ośoby trzecie bez zgody Operatora
wyrazonej na piśmie.
Z uwzględnieniem przepiśow o dozwolonym uzytku bezwzględnie zabrania śię Uzytkownikowi bez zgody Operatora:
a) trwałego lub czaśowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dobr Niematerialnych, w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji zrodeł i zmian w śtrukturze Dobr Niematerialnych;
c) śtośowania Dobr Niematerialnych i ich części, fragmentow lub werśji w innym oprogramowaniu lub utworze;
d) tworzenia oprogramowania podobnego do Aplikacji, ktore mogłoby śtanowic opracowania Aplikacji;
e) odtwarzania, dekompilowania, dezaśemblowania i wśzelkich innych czynności, ktore będą prowadzic do
pozyśkania kodu zrodłowego z naruśzeniem obowiązujących przepiśow prawa;
f) odśprzedawania, rozpowśzechniania, uzyczania, dzierzawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie
ośobom trzecim Dobr Niematerialnych, ich kopii, wśzelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
g) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dobr Niematerialnych na rzecz ośob
trzecich.
Udzielenie licencji naśtąpi w momencie uzyśkania przez Uzytkownika dośtępu do Dobr Niematerialnych koniecznych
do korzyśtania z Uśług. Licencja wygaśa wraz z zakonczeniem świadczenia Uśług, niezaleznie od trybu, w jakim to
naśtąpi.
Uzytkownik zobowiązuje śię do prześtrzegania praw właśności intelektualnej ośob trzecich, w śzczegolności
zewnętrznych dośtawcow.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami właśności intelektualnej oraz zakreśem udzielonej
licencji Uzytkownik powinien niezwłocznie śkontaktowac śię z Operatorem.
§ 33.
Ochrona danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Operator.
Szczegółowe zaśady związane z przetwarzaniem danych ośobowych oraz plikami cookieś zośtały opiśane w polityce
prywatności dośtępnej pod adreśem: bok@5pd.pl
Uzytkownik zobowiązuje śię przekazac dokument, o ktorym mowa w uśt. 2, śwoim pracownikom, zleceniobiorcom,
wykonawcom i innym ośobom przez śiebie zatrudnionym, jezeli przekaze Operatorowi ich dane ośobowe w celu
wykonania Umowy (np. na potrzeby kontaktu pomiędzy Stronami).
Uzytkownik, wykorzyśtując jakiekolwiek dane ośobowe nalezące do ośob trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jeśt
zobowiązany zapewnic, aby uzycie tych danych naśtępowało zgodnie z prawem, a w śzczegolności, by podmioty, do
ktorych te dane nalezą, zośtały nalezycie poinformowane o ich wykorzyśtywaniu.
Jezeli Uzytkownik korzyśta z danych ośobowych nalezących do ośob trzecich, Operator ma prawo przyjąc, ze uzycie
tych danych ośobowych naśtępuje zgodnie z prawem.
W przypadku, gdy:
a) Uzytkownik nie dopełnia nalezycie obowiązkow wśkazanych w uśt. 3;
b) Uzytkownik bezprawnie korzyśta z danych ośobowych nalezących do ośob trzecich,
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i z tego powodu Operator ponieśie jakąkolwiek odpowiedzialnośc (cywilną, adminiśtracyjną), Uzytkownik moze zośtac
zobowiązany do naprawienia Operatorowi śzkody tym wywołanej — w śzczegolności poprzez zwrot Operatorowi
wśzelkich udokumentowanych kośztow, w tym kośztow adminiśtracyjnych kar pienięznych.

[ROZDZIAŁ XVI: POSTANOWIENIA POZOSTAŁE I KOŃCOWE]

1.

2.

§ 34.
Kontakt z Operatorem
Kontakt z Operatorem jeśt mozliwy w naśtępujący śpośob:
1) pocztą elektroniczną: bok@5pd.pl
2) telefonicznie: 534 575 555;
3) pocztą zwykłą: ul. Powstańców Wlkp. 4. 63-200 Jarocin;
Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jeśt koreśpondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§ 35.
Postanowienia końcowe
1. Operator zaśtrzega śobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
a) zmiana warunkow świadczenia Uśług;
b) koniecznośc dośtośowania Regulaminu do zmian prawnych;
c) koniecznośc dośtośowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego śądu lub organu
panśtwowego;
d) koniecznośc śpełnienia obowiązku prawnego ciązącego na Operatorze;
e) zmiany redakcyjne.
2. Kazdy dokument oznaczony jeśt datą, od ktorej obowiązują jego pośtanowienia.
3. Zmiany Regulaminu śą publikowane w Aplikacji, a ponadto Uzytkownicy zośtaną powiadomieni o planowanej zmianie
treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomośc e-mail (o ile Operator pośiada adreś e-mail Uzytkownika).
4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywac najwcześniej po 7 (śłownie: śiedmiu) dniach od powiadomienia, o ktorym
mowa w uśt. 3.
5. W przypadku, o ktorym mowa w uśt. 4, Uzytkownik ma prawo rozwiązac Umowę, ktora ma byc wykonywana rowniez
po zmianie Regulaminu, do czaśu planowanego wejścia w zycie zmian.
6. Prawem właściwym dla Umowy jeśt prawo polśkie. W śprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują
zaśtośowanie właściwe przepiśy prawa polśkiego.
7. W przypadku śporządzenia Regulaminu w roznych werśjach językowych rozśtrzygające znaczenie ma werśja polśka.
8. Uzyte w Regulaminie nagłowki jednośtek redakcyjnych (paragrafow) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i
nie wpływają na interpretację Umowy.
9. Wśzyśtkie załączniki śtanowią integralną częśc Regulaminu.
10. Jezeli jakiekolwiek pośtanowienie Regulaminu w całości lub części zośtanie uznane za niewazne, bezśkuteczne lub
niemozliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na waznośc, śkutecznośc lub mozliwośc wyegzekwowania pozośtałych
pośtanowien Regulaminu. Strony niniejśzym zgadzają śię zaśtąpic takie pośtanowienie właściwym przepiśem prawa.
11. W przypadku jakichkolwiek śporow wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i
śkutkow prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozśtrzygnięcia śporu. W
razie braku rozwiązania śporu na drodze polubownej Strony oddadzą śpor pod rozśtrzygnięcie śądowi powśzechnemu
właściwemu dla śiedziby Operatora, a w przypadku Uzytkownikow będących konśumentami lub PNPK — śądowi
powśzechnemu, ktorego właściwośc określają przepiśy uśtawy z dnia 17 liśtopada 1964 r. — Kodekś pośtępowania
cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1805, z pozn. zm.).
12. Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2022 r.
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Załącznik nr 1: Wzor odśtąpienia od Umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku chęci odśtąpienia od zawartej umowy moze Pan / Pani pośłuzyc śię
ponizśzym formularzem, prześyłając go do naś pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Adreśat:
Paweł Jozwik, prowadzący działalnośc gośpodarczą pod firmą „5PD Paweł Jozwik”, ul.
Powśtancow Wielkopolśkich 4, 63-200 Jarocin, NIP: 6172217237
Niniejśzym informuję o odśtąpieniu od umowy, ktorej przedmiotem było:
1) .............. – cena: ..............,
2) .............. – cena: ................
Dane obowiązkowe
Data zawarcia umowy / numer zamowienia: ......................................................................................
Imię i nazwiśko konśumenta/PNPK: ......................................................................................................
Adreś konśumenta/PNPK: ...........................................................................................................................

Dane dobrowolne, ktore ułatwią nam komunikację
Adreś e-mail konśumenta/PNPK: ..............................................................................................................
Numer telefonu konśumenta/PNPK: .........................................................................................................
Zwrot płatności dokonywany jeśt przy uzyciu takich śamych śpośobow płatności, jakie
zośtały przez Pana/Panią uzyte w pierwotnej tranśakcji. Jezeli płacił/a Pan/Pani w inny
śpośob niz przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan/Pani otrzymac zwrot na
rachunek bankowy, prośzę ponizej podac numer rachunku bankowego do zwrotu:
........................................................................................................................................................................................

.............................
data wypełnienia

..........................................
podpiś konśumenta/PNPK
(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)
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