
REGULAMIN KORZYSTANIA Z E-VOUCHERÓW 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin stosuje się wszelkich umów związanych z zakupem oraz korzystaniem z e-Voucherów, 

które jako Wystawca e-Vouchera zawieram z Tobą za pośrednictwem mojego Sklepu internetowego 

dostępnego pod adresem www.paniodklikania.pl.  

2. Definicje: 

a) PlaUorma internetowa – strona internetowa pod którą prowadzę moją PlaGormę internetową, 

działająca w domenie www.paniodklikania.pl;  

b) Sklep internetowy – podstrona stanowiąca wyodrębnioną część mojej PlaGormy internetowej; to 

właśnie w moim Sklepie internetowym możesz wykorzystać swój e-Voucher, a także możesz sprawdzić 

jego Datę ważności oraz Wartości pieniężną do wykorzystania; 

c) Regulamin PlaUormy internetowej – regulamin mojej PlaGormy internetowej, o którym mowa w art. 8 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344); 

d) Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z e-Voucherów; 

e) Wystawca e-Vouchera (Administrator Danych Osobowych) – Klaudia Łapa prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą Pani od Klikania Klaudia Łapa z zakładem głównym pod adresem: ul. 

Dworcowa 4A, 62 – 020 Swarzędz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej od dnia: 02 maja 2017 roku, NIP: 6252431814, REGON: 367169499; 
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f) Kupujący – 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, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 

dokonuje zakupu e-Vouchera od Wystawcy; to oznacza, że Kupującym mogą być następujące 

podmioty: 

▪ Przedsiębiorca – Kupujący, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ale jednocześnie nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie 

posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, 

▪ Konsument – Kupujący, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459), 

▪ Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 1 stycznia 2021 roku część przepisów 

dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie 

posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej; 

g) Użytkownik – każdorazowy okaziciel e-Vouchera prezentowego, którym może być zarówno 

Przedsiębiorca, Konsument, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta; 

h) e-Voucher – bon produktowy na okaziciela, który występuje w formie niematerialnej (w postaci kodu 

alfanumerycznego) i potwierdza prawo Kupującego do wymiany kwoty posiadanej na e-Voucherze na 

Produkty lub usługi dostępne na mojej PlaGormie internetowej (zwłaszcza w moim Sklepie 

internetowym); każdy e-Voucher posiada określoną Datę ważności i elektronicznie przypisaną 

informację o zakodowanej na nim Wartości pieniężnej do wykorzystania, wyrażonej w polskich złotych 

(PLN); pamiętaj, że e-Voucher nie jest kartą płatniczą ani instrumentem pieniądza elektronicznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1907, 

1814, 2140); 
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i) Data ważności – data ważności e-Vouchera, a zatem data oznaczająca koniec okresu czasowego, w 

którym możliwe jest zrealizowanie zakupów z wykorzystaniem e-Vouchera przez jego każdorazowego 

Użytkownika; 

j) Wartość do wykorzystania – przypisana do e-Vouchera wartość pieniężna wyrażona w polskich złotych 

(PLN), do wysokości której każdorazowy Użytkownik e-Vouchera może nabywać Produkty lub usługi 

dostępne na mojej PlaGormie internetowej (zwłaszcza w moim Sklepie internetowym); 

k) Transakcja – dokonana przy użyciu e-Vouchera operacja polegająca na wymianie części, bądź całości 

wartości zakodowanej na e-Voucherze na Produkty lub usługi dostępne na mojej PlaGormie 

internetowej (zwłaszcza w moim Sklepie internetowym); wymiana, o której mowa w zdaniu 

poprzednim polega na obniżeniu Wartości do wykorzystania zakodowanej na e-Voucherze o kwotę 

odpowiadającą wartości nabytych przez każdorazowego Użytkownika e-Vouchera Produktów lub usług; 

szczegółowe zasady rozliczeń w ramach Transakcji zostały opisane w § 3 niniejszego Regulaminu. 

3. E-Vouchery mają formę kodu alfanumerycznego (a więc kodu, w którym do zapisu tekstów i liczb, 

przedstawianych jako ciągi cyfr, używa się określonych w danym kodzie znaków, tj.: "A"-"Z", "1"-"9", "#", 

"!", "@", itd.), który to kod jest elektronicznym nośnikiem Wartości do wykorzystania, wpisanej w 

wybraną przez Kupującego grafikę dedykowaną e-Voucherom. 

4. E-Voucher może zostać wykorzystany tylko i wyłącznie do realizacji Transakcji na mojej PlaUormie 

internetowej (zwłaszcza w moim Sklepie internetowym) dostępnej pod adresem www.paniodklikania.pl. 

5. Każdy zakupiony i wystawiony e-Voucher posiada swoją Datę ważności, co oznacza, że podlega wymianie 

na Produkty lub usługi dostępne na mojej PlaGormie internetowej, we wskazanym na e-Voucherze okresie. 

6. Jako Wystawca e-Vouchera nie ponoszę odpowiedzialności za Twoje błędy – jako Kupującego – które 

zaszły podczas generowania e-Vouchera i skutkowały tym, że został on dostarczony niewłaściwej osobie. 

W związku z powyższym pamiętaj, aby zawsze dokładnie zweryfikować, czy wpisany przez Ciebie adres 

poczty elektronicznej e-mail, na który ma zostać dostarczony e-Voucher został wpisany poprawnie.  

7. Warunkiem przesłania e-Vouchera na wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia adres 

poczty elektronicznej e-mail, jest dokonanie płatności z wykorzystaniem wybranej przez Kupującego formy 

płatności, na kwotę Wartości do wykorzystania. 

8. Jako Wystawca e-Vouchera nie ponoszę odpowiedzialności za skutki braku możliwości zrealizowania e-

Vouchera wynikające z okoliczności, za które nie ponoszę odpowiedzialności, w szczególności za: 

a) upływ Daty ważności e-Vouchera, 
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b) zbyt małą Wartość do wykorzystania w stosunku do cen Produktów lub usług oferowanych na mojej 

PlaGormie internetowej (zwłaszcza w moim Sklepie internetowym), 

c) wykorzystanie całości Wartości do wykorzystania zakodowanej na e-Voucherze. 

9. W przypadku, o którym mowa w punkcie 8. lit. a powyżej, niewykorzystanie e-Vouchera, zgodnie z 

terminem określonym jako jego Data ważności, jest równoznaczne z utratą ważności zakupionego e-

Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia Kupującego lub jego Użytkownika wobec mnie z 

jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, zwłaszcza w zakresie zwrotu zakodowanej Wartości do 

wykorzystania. 

10. W przypadku, o którym mowa w punkcie 8. lit. b powyżej, wartość Transakcji zostanie obniżona o 

pozostałą do wykorzystania Wartość do wykorzystania zakodowaną na e-Voucherze.  

11. Jako Wystawca e-Vouchera nie jestem stroną stosunku prawnego jaki łączy Kupującego z Użytkownikiem. 

12. Jeżeli wyrazisz taką chęć (przed dokonaniem zakupu e-Vouchera), to na Twoją pisemną prośbę sprzedaż e-

Vouchera zostanie udokumentowana notą księgową w wysokości wartości nominalnej zamówionych przez 

Ciebie e-Voucherów. 

13. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich 

jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

(dotyczy to w szczególności Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia mojego 

Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy. 

§ 2. ZASADY GENEROWANIA E-VOUCHERÓW 

1. E-Voucher może zostać zakupiony przez Kupującego z wykorzystaniem dedykowanej karty Produktu, 

która służy do generowania e-Voucherów. Karta Produktu, o której mowa w zdaniu poprzednim dostępna 

jest: 

a) poprzez założone wcześniej Konto, 

b) poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. 

2. W celu skutecznego złożenia Zamówienia, jako Kupujący, powinieneś postępować zgodnie z procedurą 

opisaną na dedykowanej e-Voucherom karcie Produktu, o której mowa w punkcie 1. powyżej. Pamiętaj 

więc o tym, że: 
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a) musisz ustalić wybrane przez siebie parametry e-Vouchera: 

▪ Wartość do wykorzystania (spośród udostępnianych przeze mnie wartości e-Voucherów), 

▪ dane Użytkownika e-Vouchera (adres poczty elektronicznej e-mail), 

▪ datę dostarczenia e-Vouchera (jeżeli ma być inna, niż data złożenia przez Ciebie Zamówienia i 

dokonania płatności, przy czym nie jest możliwe, aby jako datę dostarczenia e-Vouchera 

wskazać datę wsteczną), 

b) możesz również wpisać dowolną wiadomość tekstową dla wskazanego przez Ciebie Użytkownika, na 

którego adres zostanie przesłany e-Voucher, 

c) Data ważności e-Vouchera jest stała, a więc nie podlega żadnym modyfikacjom ze strony Kupującego i 

wynosi 1 rok od daty złożenie Zamówienia i dokonania płatności przez Użytkownika lub od daty 

dostarczenia e-Vouchera (jeżeli jest inna, niż data złożenia przez Ciebie Zamówienia i dokonania 

płatności). 

3. Dokonanie zakupu e-Vouchera jest wyłączone z wszelkiego rodzaju organizowanych przeze mnie 

Promocji. Na dokonanie zakupu e-Vouchera nie możesz również wykorzystać udostępnianych przeze mnie 

kodów rabatowych. 

§ 3. ZASADY WYKORZYSTANIA E-VOUCHERÓW 

1. Każdorazowy Użytkownik może zrealizować tylko i wyłącznie te e-Vouchery, które zostały opłacone przez 

Kupującego w kwocie Wartości do wykorzystania. 

2. Kupujący e-Voucher może być jednocześnie jego Użytkownikiem. 

3. Pamiętaj, że e-Vouchery w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę. 

4. Użytkownik e-Vouchera może posługiwać się nim w okresie jego ważności wielokrotnie, do momentu 

całkowitego wyczerpania Wartości do wykorzystania. 

5. Jako Użytkownik e-Vouchera możesz go zrealizować poprzez wpisanie w Koszyku unikalnego kodu, jaki 

został przypisany do przekazanego Tobie e-Vouchera. Wspomniany kod możesz wpisać w miejscu 

oznaczonym do wykorzystywania e-Voucherów w Formularzu zamówienia jako pole „MAM E-VOUCHER”. 

Po wpisaniu kodu, wartość Twojego Zamówienia zostanie obniżona o Wartość do wykorzystania, jaka 

została zakodowana na e-Voucherze lub o Wartość do wykorzystania, jaka pozostała.  
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6. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia i dokonaniu Transakcji prześlę Ci, w formie wiadomości e-mail 

potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Ciebie 

wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, Umowę sprzedaży pomiędzy Nami (czyli 

pomiędzy Kupującym a Wystawcą e-Vouchera) traktuje się jako zawartą.  

7. E-Voucher jest odczytywany wyłącznie w środowisku elektronicznym, co oznacza, że każda Transakcja 

dokonywana z jego użyciem podlega przeze mnie weryfikacji – tak w zakresie samej jej dopuszczalności, 

jak i ustalenia Wartości do wykorzystania. 

8. Zarówno jako Kupujący, jak i jako Użytkownik, w każdej chwili możesz sprawdzić aktualną Wartość do 

wykorzystania zakupionego e-Vouchera oraz Datę jego ważności. W tym celu:  

a) zaloguj się na swoje Konto na mojej PlaUormie internetowej – jeżeli Konto jest zarejestrowane na ten 

sam adres poczty elektronicznej e-mail, na który został wysłany e-Voucher, to zakupiony przez Ciebie e-

Voucher pojawi się automatycznie, 

b) wpisz kod przypisany zakupionemu e-Voucherowi w oknie „CHCĘ SPRAWDZIĆ SALDO MOJEGO E-

VOUCHERA” – dotyczy sytuacji, kiedy dokonywałeś zakupu bez rejestracji, kiedy jesteś Użytkownikiem 

(ale nie Kupującym) oraz pozostałych przypadków, 

c) napisz do mnie wiadomość e-mail na adres: kontakt@paniodklikania.pl i wskaż kod swojego e-

Vouchera – zweryfikuję w systemie aktualną Wartość do wykorzystania oraz Datę ważności Twojego e-

Vouchera, a następnie prześlę Ci odpowiednią wiadomość drogą poczty elektronicznej, na wskazany 

przez Ciebie adres e-mail. 

9. W każdym przypadku, gdy wartość zakupionych przez Użytkownika Produktów lub usług dostępnych na 

mojej PlaGormie internetowej (zwłaszcza w moim Sklepie internetowym) jest wyższa niż Wartość do 

wykorzystania zakodowana lub pozostała na e-Voucherze, dana Transakcja może zostać zrealizowana tylko 

i wyłącznie pod warunkiem, że jako Użytkownik dokonasz zapłaty brakującej kwoty (zapłacisz różnicę w 

cenie Produktów lub usług), zgodnie z Regulaminem mojej PlaUormy internetowej dostępnej pod adresem 

www.paniodklikania.pl. 

10. W każdym przypadku, gdy wartość zakupionych przez Użytkownika Produktów lub usług dostępnych na 

mojej PlaGormie internetowej (zwłaszcza w moim Sklepie internetowym) jest niższa niż Wartość do 

wykorzystania zakodowana lub pozostała na e-Voucherze, dana Transakcja zostanie zrealizowana w taki 

sposób, że różnica w kwotach będzie określała wartość e-Vouchera po Transakcji. Różnica, o której mowa 

w zdaniu poprzednim nie może zostać wypłacona Użytkownikowi jako reszta w gotówce, ani w żaden inny 

sposób. 
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11. Użytkownik może wykorzystać więcej niż jeden e-Voucher prezentowy w jednym Zamówieniu, podczas 

realizowania danej Transakcji. Oznacza to, że wystawione przeze mnie e-Vouchery można ze sobą łączyć. 

12. Składanie Zamówień z wykorzystaniem e-Vouchera może być łączone z posiadanymi przez Ciebie kodami 

rabatowymi lub Promocjami, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. 

§ 4. BLOKADA E-VOUCHERÓW I INNE SYTUACJE WYJĄTKOWE 
1. Zakupiony e-Voucher może być przez Ciebie używany (jako Kupującego lub jako Użytkownika) w okresie 

ważności wskazanym na e-Voucherze lub do momentu jego zablokowania, co też – zgodnie z niniejszym 

Regulaminem – odbywa się na wniosek Kupującego lub Użytkownika. 

2. Zarówno jako Kupujący, jak i Użytkownik zawsze jesteś uprawniony do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia 

e-Vouchera. W takim przypadku, jako Wystawca, blokuję dany e-Voucher niezwłocznie, nie później niż w 

następnym dniu roboczym. Jeżeli chcesz, abym zablokowała dany e-Voucher, wyślij do mnie wiadomość e-

mail na adres: helou@paniodklikania.pl.  

Pamiętaj, aby w treści takiej wiadomości wpisać: 

a) datę i numer Zamówienia, którym objęty był zakup e-Vouchera – jeżeli jesteś Kupującym, 

b) numer Twojego e-Vouchera – jeżeli jesteś Kupującym lub Użytkownikiem, 

c) inne informacje, które pozwolą mi zidentyfikować wystawiony e-Voucher w sytuacji, kiedy nie jesteś w 

stanie podać informacji, o których mowa w lit. a lub b powyżej (np. potwierdzenie i numer transakcji 

zrealizowanej z wykorzystaniem płatności internetowych on-line), 

d) opis sytuacji, która powoduje konieczność zablokowania e-Vouchera (np. utrata, uszkodzenie), 

– przy czym podanie informacji, o której mowa w lit. a, b lub c powyżej jest warunkiem niezbędnym do 

zablokowania e-Vouchera prezentowego. 

3. Jako Wystawca e-Vouchera zastrzegam sobie również możliwość – w celu ochrony interesów Kupujących 

lub Użytkowników – do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się danym e-Voucherem, na 

pisemny wniosek Kupującego lub Użytkownika. Jeżeli chcesz, abym zablokowała dany e-Voucher, wyślij do 

mnie wiadomość e-mail na adres: helou@paniodkikania.pl. Pamiętaj, by w treści takiej wiadomości wpisać 

informacje, o których mowa w § 4. pkt. 2 powyżej. 

4. Transakcje dokonane z użyciem e-Vouchera prezentowego, które miały miejsce od momentu zgłoszenia 

jego utraty lub uszkodzenia do momentu jego zablokowania, zostaną zawieszone i poddane weryfikacji. 

 | S t r o n a  7



Jako Wystawca e-Vouchera nie odpowiadam jednak za Transakcje, które zostały zrealizowane przed 

dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 1 – 3 powyżej. 

5. Jako Wystawca mam prawo odmówić realizacji e-Vouchera w sytuacji, gdy: 

a) upłynęła Data ważności Twojego e-Vouchera, 

b) Wartość do wykorzystania zakodowana na e-Voucherze została wykorzystana w całości, 

c) wystąpią niezależne ode mnie problemy techniczne, uniemożliwiające realizację e-Vouchera – w 

takim jednak wypadku, jako Wystawca e-Vouchera, w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych, 

zobowiązuje się podjąć działania niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji e-Vouchera 

niezwłocznie, o czym oczywiście zostaniesz niezwłocznie poinformowany. 

6. Pamiętaj, że Transakcja zrealizowana przez Użytkownika przy użyciu e-Vouchera jest ważna nawet wtedy, 

kiedy dany Użytkownik wszedł w posiadanie e-Vouchera w sposób nieuprawniony. Powyższe oznacza, że 

e-Voucherem może posługiwać się każdy, kto posiada unikalny kod e-Vouchera, dlatego też dbaj o swój 

login i hasło do Konta, uważnie sprawdź adres poczty elektronicznej e-mail osoby, do której ma zostać 

wysłany e-Voucher, a łącząc się z Internetem korzystaj tylko z zaufanego źródła. Jedynie w sytuacji, w której 

jako Kupujący lub Użytkownik e-Vouchera zgłosisz jego utratę, uszkodzenie lub inną sytuację wymagającą 

zablokowania danego e-Vouchera, a ja – jako Wystawca – pomimo Twojego zgłoszenia nie zablokuję go w 

terminie określonym w niniejszym Regulaminie (zob. § 4 pkt. 2), Transakcja taka zostanie unieważniona. 

7. Jeżeli jako Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta nabyłeś e-

Voucher prezentowy, to przysługuje Ci uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu e-Vouchera bez 

podawania przyczyny w terminie 14 dni od jego dostarczenia przy czym, jeżeli przed upływem tego 

terminu e-Voucher prezentowy został zrealizowany (częściowo lub w całości), to z uprawnienia, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym nie możesz skorzystać – w związku z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 

roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287). 

8. Reklamacje oraz realizacja uprawnień związanych z prawem odstąpienia od umowy dotyczące zakupu 

Produktów lub usług nabytych z wykorzystaniem e-Vouchera są możliwe na zasadach określonych w 

Regulaminie mojej PlaGormy internetowej (zob. § 6. i 8. Regulaminu mojej PlaUormy internetowej). 

9. W przypadku korzystania z uprawnień, o których mowa w punkcie 8. powyżej, zwrot pieniędzy za 

zakupione Produkty lub usługi następuje w formie elektronicznej i prowadzi do zakodowania (dodania) 

nowej Wartości do wykorzystania na danym e-Voucherze lub wygenerowania nowego e-Vouchera 

prezentowego, w sytuacji, gdy poprzednio Wartość do wykorzystania została wykorzystana w całości. 

Zwrot, o którym mowa w zdaniu pierwszym powoduje odnowienie ważności e-Vouchera (w takim 
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wypadku termin ważności skorzystania z e-Vouchera biegnie na nowo) lub do ustalenia nowej Daty 

ważności e-Vouchera. 

10. Jeżeli podczas realizacji Transakcji, w której chcesz skorzystać z e-Vouchera wystąpią jakiekolwiek 

problemy – napisz do mnie wiadomość na adres e-mail: helou@paniodklikania.pl. 

11. Do każdej złożonej reklamacji w sposób, o którym mowa w punkcie 7. lub 9. powyżej, zobowiązuję się 

ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty 

elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową. 

12. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje 

uznana za zasadną. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jako Wystawca e-Vouchera zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie 

wyłącznie z ważnych powodów, na zasadach i w sytuacjach określonych szczegółowo w § 12 Regulaminu 

mojej PlaUormy internetowej. 

2. Pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzane w niniejszym Regulaminie nie mają na celu naruszać praw 

nabytych przez Ciebie – jako Kupującego lub Użytkownika – przed wprowadzeniem tychże zmian. 

3. Niniejszy Regulamin udostępniam Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem mojej PlaGormy 

internetowej dostępnej pod adresem www.paniodklikania.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, 

utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin 

korzystania z e-Voucherów otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej złożenie 

Zamówienia (i tym samym – zakup e-Vouchera) lub wiadomości zawierającej wygenerowany kod e-

Vouchera (jeżeli nie jesteś jednocześnie Kupującym i ktoś po prostu sprawił Ci taki wspaniały prezent). 

4. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie mojej 

PlaUormy internetowej, w Polityce prywatności lub w Polityce plików Cookies, chyba, że co innego wynika 

z treści niniejszego Regulaminu korzystania z e-Voucherów. 

5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak: 

a) Regulamin PlaUormy internetowej, 

b) Polityka prywatności, 

c) Polityka Plików Cookies. 
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  

2020  r. poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  

r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawy z 

dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz 

inne właściwe. 

7. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04. 2022 roku.
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