REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
BEZFUSZERKI.PL
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
korzystająca z Serwisu.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Serwis – strona internetowa www.bezfuszerki.pl.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
Wycena – zestawienie kosztorysowe wykonania posadzki według parametrów przekazanych przez
Użytkownika w formularzu elektronicznym w Serwisie; kosztorys wykonywany jest przez wykonawcę z
bazy wykonawców Serwisu.
Specjalista – osoba eksperta branżowego prezentowana w Serwisie, z którą Użytkownik może
nawiązać kontakt za pośrednictwem Serwisu i otrzymać od niego ofertę współpracy; osoby posiadające
prawnie potwierdzone uprawnienia zawodowe nazywane są w Serwisie też rzeczoznawcami.
Wykonawca – Użytkownik, który dołączył do bazy wykonawców prowadzonej przez Serwis.
2. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.bezfuszerki.pl („Serwis”)
jest Eugenia Obuchowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DIGITAL CONSTRUCTION
EXPERTS Eugenia Obuchowicz z siedzibą ul. Krasnobrodzka 13/196, 03-214 Warszawa, wpisanej do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5241310549, REGON:
383599589. Dane kontaktowe Serwisu: tel.: +48 600 815 972, e-mail: biuro@bezfuszerki.pl.
3. Regulamin określa zasady działania Serwisu i korzystania z jego funkcjonalności, w tym dostępu do
materiałów z branży budowlanej na temat posadzek (plików, poradników, artykułów), pośredniczenia
w nawiązaniu kontaktu handlowego pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą współpracującym z
Serwisem, prowadzeniu bazy Wykonawców i pośredniczeniu w rejestracji na szkolenia branżowe.
4. Korzystanie z usług Serwisu dla Użytkowników jest bezpłatne w ramach udostępnionych im
funkcjonalności, jakkolwiek realizacja umów ze Specjalistą lub szkoleń wymaga odpłatności na
zasadach ustalonych odrębnie.
5. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża
zgodę na jego warunki. Wypełnienie i wysłanie formularzy elektronicznych za pomocą strony
internetowej oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem umowy o świadczenie usług
elektronicznych, o których mowa w tych formularzach w zakresie obowiązków Serwisu.
6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny
następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z
włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z
włączoną obsługą appletów Java, Java Script i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
pikseli.
II. USŁUGA WYCENY WYKONANIA
1. Użytkownik zakładce Strefy inwestora na stronie Serwisu może skorzystać z opcji dokonania
orientacyjnej wyceny wykonania posadzki w wariancie:
a. kalkulatora wyceny,
b. zamówienia wyceny indywidualnej od Wykonawcy.

2. Uzyskanie wyceny w sposób opisany w tym punkcie Regulaminu jest bezpłatne.
3. Formularz kalkulatora wyceny wymaga wskazania przez Użytkownika rodzaju posadzki spośród
trzech proponowanych przez Serwis (posadzka anhydrytowa, posadzka cementowa, posadzka Mixokret), kolejno wyboru stopnia przygotowania podłoża (chudy beton, izolacja termiczna, ogrzewanie
podłogowe), zaznaczenia czy Użytkownik chciałby dodatkowej usługi szlifowania, wymiarów posadzki
w m2 (zakres do 2000 m2) i grubości posadzki w mm (zakres do 100 mm dla posadzki anhydrytowej i
do 120 mm dla posadzki cementowej i Mixo-kret).
4. U dołu formularza wyświetli się szacunkowa wycena wykonania posadzki według wybranych
parametrów. Wycena ta jest orientacyjna i nie stanowi w żadnym razie oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego tak od Serwisu jak i Wykonawców z bazy Serwisu. Wycena bazuje na uśrednionych danych
pochodzących od Wykonawców z bazy Serwisu. Nie bierze pod uwagę różnic cenowych w zależności
od lokalizacji inwestycji, ani innych zindywidualizowanych potrzeb (np. termin).
5. Kalkulator wyceny uwzględnia koszt materiału i robocizny; nie uwzględnia kosztów dostawy
materiałów i innych niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem posadzki.
6. Za pomocą formularza „Zamów wycenę posadzki” Użytkownik otrzyma w terminie niezwłocznym
dla realizacji tej czynności, wycenę zindywidualizowaną od Wykonawcy lub Wykonawców posadzek,
którzy znajdują się w bazie Serwisu. Serwis po otrzymaniu zgłoszenia – po parametrach lokalizacji i
cechach inwestycji – dokona wyboru Wykonawcy/Wykonawców z bazy, którzy przygotują wycenę
swojego wykonania. Serwis informuje takiego Wykonawcę/Wykonawców o wytypowaniu ich do
wykonania wyceny. Wykonawca ma 2 Dni robocze na przyjęcie zgłoszenia i przygotowanie i
przekazanie wyceny Użytkownikowi.
7. Przekazanie wyceny wykonania posadzki z ust. 6 nastąpi w kontakcie wytypowanego
Wykonawcy/Wykonawców z Użytkownikiem na podane dane kontaktowe z formularza (e-mail i/lub
telefon), co Wykonawca potwierdza Serwisowi. Wycena taka nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego, a jest zaproszeniem do negocjacji, na podstawie której strony mogą zawrzeć umowę
wykonania posadzki.
8. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu obowiązkowo: imię, nazwisko, e-mail, telefon, rodzaj
posadzki z listy, powierzchnię inwestycji w m2, dane adresowe inwestycji z ograniczeniem do
miejscowości. Użytkownik ponadto ma obowiązek zaakceptować treść Regulaminu i Polityki
prywatności, jak i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez
Serwis i przesyłania informacji na e-mail/telefon.
9. W razie gdyby dane przekazane przez Użytkownika w formularzu nie były wystarczające dla
dokonania wyceny przez Wykonawcę lub były błędne, Wykonawca lub Serwis skontaktuje się z
Użytkownikiem z prośbą o podanie dalszych informacji pod rygorem odmowy wykonania wyceny.
Serwis zastrzega możliwość nieprzekazania wyceny w przypadku gdy parametry inwestycji przekazane
przez Użytkownika nie odpowiadają możliwemu wykonaniu przez żadnego z wykonawców z bazy
Serwisu, biorąc pod uwagę typowanie po lokalizacji i potrzebach Użytkownika albo gdy żaden
Wykonawca z wytypowanych nie przygotował takiej wyceny.
10. Formularz przeznaczony jest dla Użytkowników pełnoletnich.
III. USŁUGA POBIERANIA PLIKÓW
1. Serwis w zakładce Strefa inwestora oferuje dostęp do przygotowanych wzorów dokumentów, które
mogą być przydatne Użytkownikowi przy realizacji inwestycji wykonania posadzki. Rodzaj dokumentu
Użytkownik poznaje po tytule pliku.

2. Pobieranie plików jest bezpłatne.
3. Udostępniane wzory dokumentów zostały przygotowane przez Serwis tak, aby odzwierciedlać
uniwersalność potrzeb Użytkowników w stosunku do oferowanych rodzajów dokumentów. Nie
stanowi to indywidualnej analizy sprawy Użytkownika, czy porady prawnej, jak i nie daje gwarancji
wywołania zamierzonego przez Użytkownika skutku prawnego lub innego. Każdy pobrany plik
Użytkownik powinien dostosować do swojej indywidualnej sprawy – do stanu faktycznego sprawy, a
pliki udostępniane w Serwisie stanowią jedynie wzory. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sposób
wykorzystania plików, a poleca każdorazowo przed skorzystaniem z wzoru zwrócić się o poradę prawną
lub do Specjalisty i dostosować wzór do indywidualnej sytuacji Użytkownika.
4. Użytkownik może pobrać plik po podaniu w formularzu e-maila i odznaczeniu celu pobierania pliku
(na potrzeby własnej inwestycji/inwestycji klienta), zaakceptowaniu treści Regulaminu i Polityki
prywatności, jak i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
przez Serwis i przesyłania informacji na e-mail/telefon.
5. Serwis w odpowiedzi na zamówienie Użytkownika wysyła na podany przez niego w formularzy email wiadomość, w której znajduje się link do pobrania pliku na serwer Użytkownika. Plik ma format
.doc.
6. Użytkownik nie ma możliwości anulowania zamówienia pliku po wybraniu w formularzu „Wyślij
plik”. Dostarczenie pliku odbywa się w sposób automatyczny. Umowa pomiędzy Serwisem a
Użytkownikiem o dostarczenie pliku jest wykonana i zakończona z chwilą dostarczenia wiadomości email z możliwością samodzielnego pobrania pliku na konto poczty elektronicznej wskazane przez
Użytkownika.
IV. ARTYKUŁY BRANŻOWE
1. Serwis oferuje bezpłatnie artykuły o tematyce budowlanej, w szczególności w zakresie
wykonawstwa posadzek i informacji z wydarzeń branżowych.
2. Użytkownikowi nie udostępnia się funkcji komentowania artykułów ani ich opiniowania.
3. Treści opublikowane w Serwisie mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów prawa cywilnego ani nie zastępują profesjonalnej porady Specjalisty lub innego eksperta
branżowego.
V. NEWSLETTER
1. Użytkownik może dokonać zapisu na newsletter Serwisu, który przewiduje cykliczne przesyłanie na
e-mail lub/i telefon informacji o artykułach branżowych, terminarza szkoleń z zakresu budownictwa,
informacji o nadchodzących wydarzeniach branżowych. Informacja handlowa newsletteru
dostosowana jest do tego czy Użytkownik jest inwestorem czy profesjonalistą w rozumieniu Serwisu.
2. Użytkownicy, którzy korzystali z funkcjonalności Serwisu i wyrazili w ten sposób zgodę na
przetwarzanie danych w celach marketingowych uzyskują m.in. subskrypcję newsletteru.
3. Zasubskrybowanie newsletteru wymaga podaniu w formularzu adresu e-mail Użytkownika,
zaznaczeniu interesujących treści (jedno z: Porady i inspiracje albo Instruktarze i materiały dla
profesjonalistów), zaakceptowaniu treści Polityki prywatności, jak i wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych przez Serwis i przesyłania informacji na e-mail/telefon.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newsletteru i zakomunikowaniu takiej
woli na adres e-mail Serwisu – biuro@bezfuszerki.pl.

VI. POMOC SPECJALISTY (RZECZOZNAWCY)
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może nawiązać kontakt z wybranym prezentowanym
w Serwisie Specjalistą. Serwis prezentuje osoby Specjalistów wraz z opisem ich doświadczenia
i zakresu świadczonych usług, a w przypadku posiadania przez takie osoby potwierdzonych
uprawnień zawodowych nazywane są one też rzeczoznawcami.
2. Użytkownik wypełnia formularz kontaktu „Zadaj pytanie” na stronie danego Specjalisty, tj.
podaje imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, temat zapytania oraz opis problemu.
Użytkownik ponadto ma obowiązek zaakceptować treść Regulaminu i Polityki prywatności, jak
i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez
Specjalistę i Serwis oraz przesyłania informacji na e-mail/telefon przez Specjalistę i Serwis.
3. Po wybraniu w formularzu „Wyślij wiadomość do specjalisty” Serwis przekazuje wiadomość do
Specjalisty, który kontaktuje się z Użytkownikiem na podane przez niego w formularzu dane,
przedstawiając ofertę współpracy lub odpowiedź na zapytanie.
4. Treść odpowiedzi jak i termin jej udzielenia zależny jest od Specjalisty i to Specjalista ponosi za
nie odpowiedzialność.
5. W razie braku jakiejkolwiek odpowiedzi że strony Specjalisty w rozsądnym czasie uprasza się
Użytkownika do przekazania takiej informacji do Serwisu celem interwencji.
6. Pośrednictwo w nawiązaniu kontaktu jest bezpłatne. Kontakt pomiędzy Użytkownikiem a
Specjalistą w odpowiedzi na pierwsze zapytanie i dalej odbywa się z pominięciem Serwisu.

VII. POBIERANIE PORADNIKÓW DLA PROFESJONALISTY
1. Serwis w zakładce Strefa profesjonalisty oferuje dostęp do przygotowanych poradników branżowych
(plików). Tematykę dokumentu Użytkownik poznaje po tytule pliku i opisie.
2. Pobieranie plików jest bezpłatne.
3. Udostępniane poradniki nie stanowią i nie zastępują profesjonalnej porady. Mają charakter
informacyjny, a zastosowanie się do nich nie może rodzić odpowiedzialności Serwisu.
4. Użytkownik może pobrać plik po dokonaniu potwierdzenia w formularzu poprawności adresu e-mail
(wybór „Potwierdź adres e-mail”), a kolejno aktualizuje się link „Pobierz” dla wszystkich dostępnych w
Serwisie poradników. Po wybraniu „Pobierz” otwiera się w nowej karcie przeglądarski zamówiony plik.
Plik można zapisać na serwer użytkownika. Pliki mają format .pdf.
5. Umowa pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem o dostarczenie pliku jest wykonana i zakończona z
chwilą otwarcia pliku na skutek wybrania opcji „Pobierz”.
VIII. REJESTRACJA WYKONAWCY W BAZIE SERWISU
a. Rejestracja w bazie
1. Użytkownik, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie posadzkarstwa, brukarstwa,
tynkarstwa, usług ogólnobudowlanych, wykończenia wnętrz może wnioskować o dołączenie do bazy
wykonawców prowadzonej przez Serwis.
2. W tym celu wypełnia formularz w zakładce Strefa profesjonalisty i podaję imię, nazwisko, nazwę
firmy, adres e-mail, numer telefonu, wybiera z listy profil działalności i wpisuje obszar działania
(lokalizację świadczenia usług). Użytkownik taki ponadto ma obowiązek zaakceptować treść

Regulaminu i Polityki prywatności, jak i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych przez Serwis i przesyłania informacji na e-mail/telefon przez Serwis.
3. Serwis rozpatruje każde zgłoszenie indywidualnie i weryfikuje czy podane w formularzu dane są
prawdziwe, a na podstawie dostępnych Serwisowi informacji sprawdza czy wykonawca daje rękojmię
profesjonalisty w branży, którą zajmuje się Serwis (posadzki). W tym celu Serwis może kontaktować
się (telefonicznie, e-mailowo) z Użytkownikiem, aby dokonać odrębnych zapytań o działalność lub
żądać stosowanych potwierdzeń w dokumentach, pod rygorem odmowy rozpatrzenia zgłoszenia o
dołączenie do Serwisu.
4. Serwis po dokonaniu takiej weryfikacji informuje w drodze wiadomości e-mail wykonawcę o
zakwalifikowaniu do dołączenia do bazy wykonawców Serwisu albo o odmowie takiej kwalifikacji. Na
żądanie tego Użytkownika Serwis uzasadni odmowę przyjęcia do bazy wykonawców.
5. Dodanie do bazy następuje po wyrażeniu przez zakwalifikowanego Użytkownika zgody na
zaproponowane warunki współpracy z Serwisem, co następuje pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem
na zasadach umowy.
b. Skutki rejestracji do bazy
1. Dołączenie do bazy Wykonawców Serwisu powoduje, że Wykonawca taki będzie otrzymywał od
Serwisu zapytania Użytkowników o wycenę wykonania posadzki. Serwis obsługując zapytania
Użytkowników o wycenę jak z pkt II Regulaminu, dopasowuje Wykonawców z bazy pod względem
lokalizacji i zakresu świadczonych usług. Takiemu dopasowanemu Wykonawcy przekaże zapytanie o
wycenę do dostarczenia Użytkownikowi oferty na jego dane kontaktowe.
2. Wykonawca przekaże wycenę w ciągu 2 Dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od Serwisu na adres
e-mail wykonawcy. Serwis nie gwarantuje, że oferta Wykonawcy będzie przyjęta przez Użytkownika,
ani nie jest gwarantem otrzymania odpowiedzi od Użytkownika.
2. Wykonawca staje się współadministratorem danych osobowych Użytkowników w ramach
wykonywania czynności z tytułu uczestnictwa w bazie Wykonawców Serwisu. Jest odpowiedzialny za
odpowiednie zabezpieczenie przechowywanych danych osobowych i przetwarzanie ich zgodnie z
założonym celem.
3. Serwis nie tworzy i nie udostępnia publicznie profili Wykonawców. Baza nie jest udostępniana w
Serwisie, a jej przetwarzanie odbywa się na potrzeby Serwisu.
c. Usunięcie z bazy
Jeżeli Wykonawca naruszy zasady współpracy z Serwisem, Serwis może usunąć go z bazy, o czym
poinformuje drogą e-mail.
IX. ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
1. Szkolenia są organizowane przez podmioty trzecie, a odbiorcami są branżowi profesjonaliści. Serwis
jedynie umożliwia wypełnienie formularza zgłoszenia w formie elektronicznej i przekazuje dane
zgłoszeniowe do organizatorów.
2. Termin, zakres oraz ceny dostępnych szkoleń przedstawione są w Serwisie w Strefie profesjonalisty.
3. W formularzu zgłoszenia Użytkownik podaje: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, e-mail, telefon,
określa czy wymaga faktury VAT za szkolenie. Użytkownik ponadto ma obowiązek zaakceptować treść
Regulaminu i Polityki prywatności, jak i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach

marketingowych przez Serwis i przesyłania informacji na e-mail/telefon. Wypełniający formularz nie
musi być uczestnikiem szkolenia (może być np. pracodawcą). W razie gdyby w warunkach szkolenia
zawierała się też opcję zakwaterowania, Użytkownik może wybrać taki wariant cenowy.
4. Serwis jest odpowiedzialny za niezwłoczne przekazanie formularza zgłoszeniowego do organizatora
szkolenia. Dalszy kontakt, w tym zawarcie umowy o szkolenie odbywa się poza Serwisem pomiędzy
Użytkownikiem a organizatorem.
5. Wypełnienie i przesłanie formularza jak w ust. 3 przez Użytkownika w Serwisie traktowane jest jako
zaproszenie do zawarcia umowy skierowane do Organizatora za pośrednictwem Serwisu, nie czyni
stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem lub organizatorem, poza
obowiązkiem Serwisu do niezwłocznego przekazania zgłoszenia do organizatora.
X. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu poprzez nieuruchamianie
go. Użytkownik, który został dodany do bazy Wykonawców Serwisu ma prawo w każdym czasie do
usunięcia z bazy Serwisu. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie
usługi, kierując oświadczenie na adres e-mail: biuro@bezfuszerki.pl.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika naruszającego postanowienia
niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa. Zablokowanie oznacza, że Wykonawca usunięty zostanie
z bazy, a zapytania o wycenę, kontakt ze Specjalistą lub pobieranie plików Użytkownika mogą nie być
realizowane bez odpowiedzialności Serwisu.
XI. REKLAMACJE I POZSĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Reklamacje, w tym związane z funkcjonowaniem Serwisu, należy kierować na adres
biuro@bezfuszerki.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Krasnobrodzka 13/196, 03-214
Warszawa. Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.
Korespondencja ze składającym reklamację odbywa się drogą elektroniczną, jeżeli tą drogą zostało
dokonane zgłoszenie reklamacji lub na podany adres do korespondencji pisemnej.
2. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem będącym konsumentem co do
zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może
skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed
którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku
o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi
teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Dla skorzystania z tych metod nie jest
konieczne uprzednie składanie reklamacji do Serwisu.
XII. ODPOWIEDZIALNOŚC SERWISU
1. Serwis zobowiązuje się świadczyć najwyższej jakości usługi.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem
siły wyższej, np. awarię sprzętu, działanie osób trzecich, warunki atmosferyczne. Serwis ma prawo do
czasowych przerw w działaniu wynikających z przyczyn technicznych.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść umów zawartych z osobami trzecimi, np. na skutek
nawiązania kontaktu ze Specjalistą przy pomocy Serwisu lub umowy o szkolenie w zakresie

nieustalonym za pośrednictwem Serwisu. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie takich umów.
4. Odpowiedzialność Serwisu wobec Użytkowników niebędących konsumentami ograniczona jest do
wysokości bezpośredniej straty.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez
Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach kontaktowych.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność, ponosząc pełną odpowiedzialność
za wszelkie treści i informacje umieszczane w Serwisie.
2. Niektóre komunikaty przesyłane przez Serwis na podany adres e-mail generowane są automatycznie
przez systemy teleinformatyczne Serwisu. Przyjmuje się do wiadomości, że Serwis nie ma możliwości
zapoznania się z treścią żadnych informacji, które zostałyby przesłane zwrotnie.
4. Zabrania się wprowadzania do formularzy elektronicznych treści o charakterze bezprawnym,
umieszczania wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających prawa osób trzecich itp.
5. Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności zamieszczonej na
stronie internetowej.
6. Wszystkie treści Serwisu są objęte ochroną prawa autorskiego, zakazane jest ich wykorzystywanie
w celach niezgodnych z przynależną im ochroną, w szczególności w zakresie ponad dozwolony użytek
własny co do pobieranych z Serwisu plików.
7. Serwisowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdej chwili. Nowe brzmienie Regulaminu
obowiązuje z momentem opublikowania w Serwisie. Zmiany dotyczą Użytkowników, którzy po dniu
zmiany dokonują czynności i korzystają z funkcjonalności Serwisu.
8. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego zakończenia, a w przypadku
konieczności sądowego rozstrzygnięcia właściwym będzie sąd dla siedziby Serwisu gdy drugą stroną
jest Użytkownik niebędący konsumentem.

