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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Strona https://china-connect.pl działa na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez 

Stronę https://china-connect.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki 

zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a 

także tryb postępowania reklamacyjnego. 

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez 

Stronę https://china-connect.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki 

zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a 

także tryb postępowania reklamacyjnego. 

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z 

Usług Elektronicznych Strony https://china-connect.pl, zobowiązany jest do 

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

przepisy  

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. 

U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 

827), 

c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze 

zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

2. DEFINICJE  

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie  https://china-

connect.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą. 

2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony. 

3. USŁUGODAWCA – China-Connect Przemysław Kierek prowadzący działalność 

gospodarczą, ul. Legii Wrzesińskiej 26/24 adres poczty elektronicznej: 

biuro@china-connect.pl. 

4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną 

korzystająca z Usługi Elektronicznej. 

5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez 

Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony. 



6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na 

subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail 

bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy. 

7. REKLAMODAWCA – Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna lub osoba fizyczna 

mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca właścicielem ofert w 

programie partnerskim dostępnego na platformie Usługodawcy. 

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH  

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług 

Elektronicznych takich jak:  

a) korzystanie z Formularza Kontaktowego umożliwiającego kontakt 

usługobiorcy z Sprzedawcą (Reklamodawcą) za pośrednictwem 

usługodawcy. 

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na 

warunkach określonych w Regulaminie. 

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 

ELEKTRONICZNYCH  

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 

Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 

2. Okres, na jaki umowa zostaje zawarta:  

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu 

wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego 

zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania 

wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę. 

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem 

teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:  

a) komputer z dostępem do Internetu, 

b) dostęp do poczty elektronicznej, 

c) przeglądarka internetowa, 

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z 

prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i 

praw własności intelektualnej osób trzecich. 

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem 

faktycznym. 

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

5. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM 

TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA:  

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka 

internetowa, która akceptuje pliki typu cookie. 

2. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze 

Usługobiorcy, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z 

tegoż komputera. 

3. Do korzystania z Usług odpłatnych wymagana jest poprawnie skonfigurowana 

przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 

lub Mozilla Firefox, w wersji nie niższej niż 2.0. 

4. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej 

wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty 

elektronicznej. 



5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z 

niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych 

do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. 

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 

ELEKTRONICZNYCH  

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:  

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o 

charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera). 

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i 

bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@china-connect.pl 

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi 

Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy 

Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o 

charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do 

zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w 

takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli 

o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na 

przyszłość. 

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi 

Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez 

Usługodawcę:  

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za 

pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: biuro@china-connect.pl 

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i 

okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i 

datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje 

znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 14 dni. 

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail 

Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez 

Usługobiorcę sposób. 

8. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH  

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są 

wykorzystywane do:  

a) kontaktowania się z usługobiorcą (klientem) 

b) celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością 

Usługobiorcy na stronie internetowej https://china-connect.pl// 

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:  

a) Imię i nazwisko, 

b) Adres e-mail, 

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób 

korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane 

eksploatacyjne):  

https://kod-znizkowy.pl/


a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system 

teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca. 

b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego 

korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 

c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą 

elektroniczną. 

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do 

świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony 

internetowej. 

9. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH  

1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą 

elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania 

danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, 

samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych 

drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem. 

2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu 

podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z 

mocy prawa. 

3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych. 

6. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. 

gdy:  

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie 

dotyczących jej danych. 

b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej 

stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy 

na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

7. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w 

ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. 

Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności 

podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą 

(pkt 2 lit. b). 

10. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH 

POPRAWIANIA  

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej 

dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do 

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego 

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

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem 

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

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać 

poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@china-

connect.pl. 



11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  

1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie. 

2. Wszelkie użyte znaki firmowe, towarowe i nazwy są własnością ich prawowitych 

właścicieli. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie 

zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych. 

3. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów 

trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące 

się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator. 

4. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe 

wyświetlane na niniejszej witrynie  podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. 

Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści 

niniejszej strony jest stanowczo zakazane. 

5. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani 

jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, 

publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej 

formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, 

fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia ich 

prawowitych właścicieli 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem 

polskim. 

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym 

prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają 

właściwe przepisy prawa polskiego. 

13. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA REGULAMINU  

1. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie 

 


