Regulamin korzystania z serwisu internetowego (3w1) oraz
ogólne warunki świadczenia usług przez PLABI
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, ogólne warunki,
zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLABI, za pośrednictwem
serwisu internetowego 3w1.pl/kreator3w1.pl. Regulamin dotyczy wszystkich usług tj.
bezpłatnych oraz płatnych, świadczonych przez PLABI.

§1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwisem”) prowadzonego w
domenach internetowych:
1. 3w1.pl
2. kreator3w1.pl
jest:
Jednoosobowa działalność gospodarcza Plabi z siedzibą w Lubinie,
ul. Traugutta 2a 59-300 Lubin,
NIP: 6922216533, REGON: 365890761
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców
korzystających z Serwisu, z wyjątkiem ()
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulamin oraz świadczeniem usług jest 3w1. Dane
osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w
Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej
Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane
osobowe są przetwarzane przez 3w1 ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do
ich aktualizacji i poprawiania.
4. Definicje:
1. 3w1 – właściciel Serwisu określony w §1 ust. 1;
2. Serwis – platforma internetowa funkcjonująca w domenie 3w1.pl oraz
kreator3w1.pl oraz innych Domenach Serwisu;
3. Domeny Serwisu – wszelkie adresy internetowe należące do 3w1,
wykorzystywane do świadczenia usług przez Serwis. Lista domen jest
dostępna w Serwisie;
4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
5. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące,
także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która
zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z 3w1 oraz korzysta lub zamierzająca
korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej;

6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający
utworzenie Konta;
7. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem,
będącym Adresem e-mail) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą
utworzenia Konat staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do
Konta;
8. Adres e-mail – Adres poczty elektronicznej;
9. Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.
1964 nr 16, poz. 93 z późn. Zm.);
10. Usługa – każde świadczenie niemające charakteru materialnego, której
zakupu dokonuje klient poprzez Serwis, zawierając umowę z 3w1;
11. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między
Klientem, a 3w1 za pośrednictwem Serwisu;
12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez 3w1 na
rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
13. Strona internetowa utworzona w kreatorze 3w1 (Dalej „Strona internetowa”)
– strona dostępna w sieci Internet utworzona za pomocą narzędzi dostępnych
w Serwisie, utrzymywana na serwerach należących do 3w1.
14. Parametry strony internetowej (Dalej „Parametry usługi”) – Ustalone przez
3w1 limity i ograniczenia dotyczące zakresu funkcjonowania usługi Strony
internetowej w wersji bezpłatnej oraz płatnej.
15. Abonament – Odpłatnie świadczona usługa elektroniczna polegająca na
zwiększeniu Parametrów usługi na życzenie Klienta.

§2 USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ 3w1
1. 3w1 udostępnia Klientom w Serwisie następujące Usługi elektroniczne:
1. Konto w Serwisie umożliwiające korzystanie z bezpłatnych oraz płatnych
Usług oraz innych dostępnych akcji w Serwisie.
a) Założenie Konta możliwe jest:
1. Po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1)
wypełnienie prawidłowymi, zgodnymi ze stanem faktycznym
danymi Formularza rejestracji, (2) kliknięcie przycisku
„Zarejestruj się”.
2. W przypadku założenia konta za pomocą Portalu
społecznościowego po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych
kroków – (1) wybraniu przycisku „Zaloguj się przez ..”
wybierając jeden z dostępnych portali społecznościowych, (2)
wyrażenie zgody w portalu społecznościowych na dostęp do
podstawowych informacji dotyczących profilu (adres e-mail,
unikalny identyfikator w portalu) pozwalających na założenie
Konta w Serwisie.
3. W przypadku założenia konta w siedzibie 3w1 lub kontaktując
się z administratorem Serwisu po wykonaniu łącznie dwóch
kolejnych kroków – (1) Podanie administratorowi
prawidłowego, zgodnego ze stanem faktycznym adresu e-mail,
(2) Skorzystanie z przydzielonego hasła przez administratora

lub skorzystanie z opcji „Zapomniałem hasła” na stronie
logowania w celu ustawienia hasła do Konta.
b) Korzystanie z Konta jest możliwe po jego wstępnej konfiguracji za
pomocą formularza widocznego po pierwszym zalogowaniu się na
Konto. Klient jest zobowiązany do wypełnienia go prawidłowymi,
zgodnymi ze stanem faktycznym danymi. Są to dane niezbędne w
celu prawidłowego funkcjonowania usługi oraz niezbędne w celach
rozliczeniowych. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej, informacje rozliczeniowe
można uzupełnić w profilu użytkownika.
c) W przypadku konieczności zmiany informacji rozliczeniowych po ich
skonfigurowaniu w Serwisie, Klient nie ma możliwości ich
bezpośredniej zmiany. W tym celu należy skontaktować się z
administratorem 3w1 wskazując powód zmiany informacji
rozliczeniowych wraz z aktualnymi danymi.
2. Strona internetowa – Możliwa do założenia po zalogowaniu się do Konta w
Serwisie.
a) W ramach usługi 3w1 udostępnia Klientowi narzędzia do
projektowania i zarządzania stroną internetową za pomocą Serwisu.
b) Strona internetowa utworzona w ramach powyższej usługi jest
utrzymywana na serwerach należących do 3w1.
c) Usługa ta jest świadczona nieodpłatnie.
d) Każde Konto w serwisie może posiadać dowolną liczbę stron
internetowych.
e) Każda Strona internetowa posiada ustalone przez administratora
3w1 Parametry usługi. Ich wartości są dostępne do wglądu przez
Klienta w Serwisie oraz mogą być udostępnione przez 3w1 za
pomocą poczty elektronicznej na życzenie Klienta.
f) Parametry usługi mogą zostać odpłatnie zwiększone przez 3w1 na
wyraźne życzenie Klienta w formie Abonamentu.
g) Dostępne warianty Abonamentu wraz z powiązanymi z nim
Parametrami usługi są dostępne do wglądu w Serwisie.
3. System punktów – Usługa elektroniczna polegająca na możliwości dokonania
przedpłaty za Usługi w przyszłości zakupione w Serwisie, a następnie
opłacenie Usług z wykorzystaniem „Punktów”.
4. Domeny i subdomeny – Usługa elektroniczna polegająca na możliwości
dodania do Strony internetowej unikalnego adresu internetowego w jednej z
domen należących do 3w1.
2. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Klient chce
korzystać z Serwisu:
1. Procesor 1000 MHz
2. Pamięć RAM: 512MB
3. Podłączenie do Internetu
4. Dostęp do poczty elektronicznej
5. Rozdzielczość ekranu: 1024x768

6. Przeglądarka internetowa wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączoną
obsługą Cookie.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej 3w1 oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest
do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 UMOWA ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA
1. Przed zawarciem Umowy, Klient może skontaktować się z 3w1 drogą elektroniczną, pod
adresem poczty elektronicznej pomoc@3w1.pl, w celu ustalenia indywidualnych
Parametrów usługi lub niestandardowej formy rozliczania. Po ustaleniu
zindywidualizowanych cech Usługi oraz Umowy zostaje ona udostępniona Klientowi, w
celu zawarcia Umowy zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.
2. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem, a 3w1 następuje w chwili utworzenia danej Usługi.
3. W przypadku Usług płatnych cena widoczna w Serwisie podana jest:
a) W przypadku Usługi „System punktów” - w polskich złotych i zawiera
podatki (cena brutto).
b) W przypadku pozostałych Usług – w punktach, dostępnych w ramach
Usługi „System punktów”.
4. Procedura zawarcia Umowy w Serwisie:
a) W przypadku Usługi „System punktów” – (1) Wypełnienie formularza
dostępnego w Serwisie dot. kwoty doładowania oraz sposobu
płatności, (2) Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
b) W przypadku Usług bezpłatnych – (1) Utworzenie usługi w Serwisie
przez Klienta
c) W przypadku Usług płatnych – (1) Wybranie Abonamentu lub
wariantu Usługi, (2) Potwierdzenie i opłacenie Usługi za pomocą
Punktów dostępnych w ramach Usługi „System punktów”.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz (2)
na wyraźne życzenie klienta przesłanie kopii umowy na adres poczty elektronicznej (email). Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym 3w1.
6. 3w1 zastrzega sobie prawo do odrzucenia realizacji zamówienia lub anulowania
złożonego zamówienia (Umowy) w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przez Klienta niniejszego Regulaminu, podania nieprawdziwych danych, korzystania z
Serwisu w sposób niezgody z prawem.

§4 USŁUGI OFEROWANE PRZEZ 3w1 i OGRANICZENIA
1. 3w1 zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu
świadczonych usług.

2. 3w1 jest zobowiązany dokładać wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość Usług,
w tym możliwe nieprzerwane funkcjonowanie Usług oraz wykonywanie regularnych kopii
zapasowych.
3. 3w1 zastrzega sobie prawo do utraty danych umieszczonych przez Klienta w Serwisie.
Klient jest zobowiązany do wykonywania samodzielnie kopii zapasowej danych
umieszczonych w Serwisie oraz Usługach. W przypadku utraty danych przez 3w1, Klient
nie będę rościł sobie wobec 3w1 żadnych praw do zadośćuczynienia/odszkodowania.
4. 3w1 nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne
w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi
korzystanie z Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
5. 3w1 zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub Usług płatnych, w
przypadku braku płatności za Usługę lub Usługi w ustalonym terminie.
6. 3w1 zastrzega sobie prawo do bezpowrotnego i nieodwracalnego usunięcia
nieopłaconych Usług płatnych, w tym treści utrwalonej przez Klienta na Usłudze lub
Usługach dostarczonych przez 3w1, bez konieczności dodatkowego informowania
Klienta.
7. 3w1 zastrzega sobie prawo do bezpowrotnego i nieodwracalnego usunięcia bezpłatnych
Usług przypisanych do Konta Klienta po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta.
W takim przypadku 3w1 zobowiązuje się do zapewnienie Klientowi czasu na wykonanie
kopii zapasowej w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych.
8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zaprzestania użytkowania przez Klienta jednej z
bezpłatnych Usług, 3w1 zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu, o którym mowa w §4
ust. 7 do 24 godzin.
9. 3w1 zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów bezpłatnych Usług, również w trakcie
ich świadczenia. Dotyczy to również stosowania ograniczeń w obrębie poszczególnych
Kont.

§5 STRONY INTERNETOWE
1. Szczegółowa specyfikacja usługi, z podziałem na konkretne pakiety z możliwością zakupu
rozszerzenia Parametrów usługi, udostępniona została w Serwisie. Klient może ją
również otrzymać za pomocą poczty elektronicznej po uprzednim kontakcie z 3w1.
2. Usługa świadczona jest bezpłatnie z możliwością odpłatnego rozszerzenia jej
parametrów.
3. Wybór płatnego pakietu rozszerzającego dokonywany jest przez Klienta według jego
indywidualnych potrzeb, jednocześnie wybór dokonywany jest w procesie zakupu
rozszerzenia.
4. 3w1 udostępnia Klientowi narzędzia administracyjne do zarządzania stroną internetową.
5. 3w1 nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania narzędzi administracyjnych
przez niepowołane osoby trzecie, za które 3w1 nie ponosi odpowiedzialności.
6. Postanowień §5a ust. 5 nie stosuje się do Umów zawartych z konsumentami. W
przypadku Umowy zawartej z konsumentem 3w1 ponosi odpowiedzialność na zasadach
przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

§6 DOMENY I SUBDOMENY
1. 3w1 udostępnia Klientom korzystającym z Usługi Stron internetowych możliwość
dodania własnego indywidualnego adresu internetowego w ramach Usługi.
2. Dostęp do usługi jest dostępny wyłącznie dla Klientów korzystających z płatnego
rozszerzenia parametrów Usługi Stron internetowych.
3. Usługa jest przypisana do Strony internetowej i jest świadczona tak długo jak
przewiduje to §6 ust. 2.
4. Klient zobowiązuje się do nierejestrowania adresów:
a. Zawierających słowa powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne;
b. Zawierających zarejestrowane nazwy handlowe;
c. Mogące wprowadzać w błąd;
d. Łamiące zasady netykiety i/lub przepisy prawa.
5. W przypadku zarejestrowana adresu o jakim mowa w §6 ust. 4, 3w1 zastrzega sobie
prawo do niezwłocznego usunięcia adresu z Konta Klienta bez konieczności
informowania o tym Klienta.
6. W przypadku wielokrotnego złamania zapisu o jakim mowa w §6 ust. 4, 3w1
zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Strony internetowej, do której
została przypisana domena, a także zablokowania Konta Klienta na czas nieokreślony.

§7 USŁUGI I PRODUKTY STRON TRZECICH
1. 3w1 może udostępniać Klientom warunki do korzystania z usług lub produktów
oferowanych przez strony trzecie. Klient korzysta z usług lub produktów stron
trzecich na zasadach określonych przez te strony.
2. 3w1 może umieszczać oferty stron trzecich w Serwisie
3. Korzystanie z ofert stron trzecich jest dobrowolne.

§8 SYSTEM PUNKTÓW
1. 3w1 udostępnia Klientom Usługę umożliwiającą opłacanie płatnych Usług dostępnych
w Serwisie.
2. Usługa polega na możliwości wykonania przedpłaty za Usługi w przyszłości
zamówione w Serwisie.
3. Cena zakupu 1 punktu w usłudze jest wyrażona w polskich złotych i zawiera podatki
(cena brutto). Jest ona udostępniona w Serwisie w zakładce „Doładuj konto”.
4. 3w1 zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zakupu punktów w dowolnym momencie.
5. 3w1 udostępnia klientom następujące formy płatności za doładowanie konta:
a. Płatność gotówką w siedzibie 3w1;
b. Płatność przelewem tradycyjnym na konto wskazane przez 3w1;
c. Płatność elektroniczna za pośrednictwem usługi płatności PayU.
6. 3w1, jak również systemy płatności udostępnione przez 3w1 nie obciążają Klienta
dodatkowymi kosztami realizacji płatności, jednakże Klient w zależności od własnych
preferencji oraz wyboru podmiotu realizującego płatności, w szczególności: bank,
kasa oszczędnościowo-kredytowa, Poczta Polska albo innego typu placówka mogą
obciążyć Klienta prowizją lub innymi kosztami dodatkowymi za realizację płatności.
7. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Faktura VAT
wystawiana jest przez 3w1 w terminie niezwłocznym, nie później niż do 15 dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana płatność za Usługę
lub Usługi.
8. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w wiadomości elektronicznej, na
adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, ponadto faktura VAT zostanie
udostępniona w Serwisie.
9.

§9 FORMA, SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI ZA USŁUGI PŁATNE
1. 3w1 udostępnia Klientom następujące formy płatności:
a. Płatność elektroniczna za pomocą Usługi elektronicznej System punktów
2. 3w1 nie obciąża Klienta dodatkowymi kosztami realizacji płatności.

§10 KOSZT, SPOSÓB I URUCHOMIENIE USŁUGI, REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
1. 3w1 udostępnia Klientom następujące formy uruchomienia usługi:
a. elektroniczna – brak ograniczeń terytorialnych dotyczących realizacji
zamówienia
2. Klient, poza kosztem Usługi (w przypadku usług płatnych) nie ponosi kosztów
dostawy, ani kosztów uruchomienia Usługi.
3. Usługa zamówiona przez klienta zostanie uruchomiona bezzwłocznie, chyba że w
opisie danej Usługi lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W
przypadku Usług o różnych terminach uruchomienia (wdrożenia), terminem
uruchomienia jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21
Dni roboczych.

§11 REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu, w tym Usług elektronicznych, Klient może
złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej na adres: admin@3w1.pl.
2. 3w1 zaleca podanie w opisie reklamacji:
a. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
b. roszczenia Klienta;
c. danych kontaktowych składającego reklamację.
3. Wymogi podane w poprzednim punkcie mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają
na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. 3w1 ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Niniejszy paragraf Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących
konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a 3w1.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:

3.
4.

5.

6.

a. o świadczenie usług, jeżeli 3w1 wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.
Z zastrzeżeniem §13 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na
odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem §14 ust. 4 Regulaminu.
Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi
trwającej powyżej 14 dni oraz po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma
obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę
zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z
uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.
Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na
przykład elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
admin@3w.1pl
Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia
zawarcia umowy.

§13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR
1. Niniejszy paragraf Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących
konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego
będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są ̨ w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§14 BEZPIECZEŃSTWO
W ramach procedur zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom, Użytkownik
akceptując Regulamin, w jakimkolwiek związku z korzystaniem z Serwisu, niniejszym
zobowiązuje się do:
1. niekorzystania z Serwisu poprzez interfejs inny niż dostarczony przez 3w1;
2. niekierowania, organizowania ani w jakikolwiek inny sposób uczestniczenia w
czynach będących czynami nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U.03.153.1503 j.t.);
3. nietestowania funkcjonowania Serwisu pod kątem bezpieczeństwa lub
możliwości autoryzacji dostępu do informacji zawartych w Serwisie;
4. niedokonywania czynności mających na celu poznanie architektury Serwisu;
5. niedokonywania dekompilacji, programowania zwrotnego (tzw. reverse
engineering) lub innych prób poznania kodu źródłowego, którego
właścicielem jest 3w1.
6. niekopiowania jakichkolwiek elementów Serwisu, w tym w szczególności
elementów graficznych, skryptów i in.
7. nierozprzestrzeniania wirusów i jakiegokolwiek innego szkodliwego
oprogramowania.
8. niezamieszczania i niepropagowania treści niezgodnych z prawem, takich jak
np. treści pornograficzne, faszystowskie, nazistowskie, namawiające do
przestępstwa lub grożące jego popełnieniem i innych zabronionych przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. nienamawiania kogokolwiek do naruszenia Regulaminu.
10. niewprowadzania żadnego oprogramowania ani niepodejmowania
jakichkolwiek czynności mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

§15 OŚWIADCZENIA KLIENTA
Akceptując regulamin, Klient:
1. oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub że posiada zgodę rodziców lub innych
prawnych opiekunów na korzystanie z Serwisu i wynikające z tego faktu prawa i
konsekwencje oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z kontem i
działalnością Użytkownika w Serwisie, w tym treści marketingowych związanych z
Serwisem.
3. oświadcza, że podaje prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za prawdziwość tych danych. W przypadku podania
nieprawdziwych danych, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania
lub usunięcia konta Użytkownika za powiadomieniem Użytkownika.
4. wyraża zgodę na wykorzystywanie utrwalonego obrazu, wizerunku i treści części lub
całości strony stworzonej przez użytkownika za pomocą Serwisu, nieodpłatnie w
celach reklamowych i promocyjnych dotyczących Serwisu, w tym m.in. poprzez
publikację w Internecie na stronach Serwisu lub portalach społecznościowych.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane
przed sądem właściwym według ogólnych przepisów prawa.
2. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie.
3. Żadne treści znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty handlowej ani informacji
handlowej w rozumieniu przepisów prawa
4. Jeżeli jakakolwiek część postanowień Regulaminu stanie się niewykonalna lub
sprzeczna z przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
5. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego
postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i formą i
godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu.

