
REGULAMIN STRONY WWW 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego i usług świadczonych drogą 

elektroniczną  prowadzonego w domenie warsztatyznativem.pl przez  LEM Joanna Szukiel NIP. 

5212831961 REGON: 017472504 

1. Definicje 

Formularz oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę, umożliwiający 

Użytkownikowi przekazanie danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.) niezbędnych do dokonania rejestracji. 

Materiały oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i 

audiowizualne,  zamieszczane lub stosowane przez Usługodawcę w serwisie.  

Regulamin oznacza niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą 

elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o 

świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm). 

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Usługi oznaczają wszelkie szkolenia, spotkania, warsztaty organizowane przez LEM Joanna 

Szukiel.  

Serwis oznacza stronę internetową pod domeną warsztatyznativem.pl  

Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy urządzeń umożliwiających dostęp do sieci 

Internet, wykorzystującego oprogramowanie do przeglądania jego zasobów (wszelkie 

ogólnodostępne przeglądarki internetowe typu: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari), oraz przeglądarek urządzeń mobilnych. 

W działalności Serwisu, mogą następować chwilowe przerwy związane między innymi z 

konserwacją, lub dodawaniem informacji na stronie. 

Korzystanie z Serwisu następuje zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem 

2. Usługi  

Strona zawiera materiały i treści o nauce języków obcych. Wszystkie treści i materiały na 

stronię są bezpłatne.  

W serwisie są oferowane spotkanie językowe Language Exchange Meeting, na które można 

się zapisać poprzez formularz. Spotkania są bezpłatne.  

 W serwisie jest oferowana również usługa uczestnictwa w warsztatach językowych.   

Na warsztaty użytkownik może się zapisać poprzez zamieszczony na stronie formularz. 

Uczestnictwo na warsztatach jest płatne. Cena za uczestnictwo w warsztatach jest 

zamieszczona przy ofercie o warsztatach jak również przy płatności. Użytkownik wypełniając 

formularz podaje swoje dane dobrowolnie. Dane te są niezbędne do organizacji warsztatów, w 

tym min materiałów szkoleniowych dla Uczestnika.  

Aktualności w serwisie są zamieszczane różne informacje o nauce języka obcego. Użytkownik 

może zapisać się na Newsletter poprzez formularz. Na podany adres będą wysyłane nowe 

informacje zamieszczone w serwisie. Zapisanie się jest bezpłatne.  

3. Płatności  

Informacje związane z płatnościami dostępne są w „Regulaminie warsztatów” dostępnym na 

stronie internetowej jak również zamieszczone są w serwisie. Płatność  można dokonać 

poprzez przelew bankowy przed uczestnictwem na Warsztaty. 



4. Prywatność i poufność 

LEM gromadzi i przetwarza podane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest LEM 

Joanna Szukiel. Dane osobowe są przetwarzane przez LEM w celu świadczenia usług, 

obsługi transakcji sprzedaży Usług, a także jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę w celach 

marketingowych dotyczących Usług i Towarów.  

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

Administrator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej 

ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz 

żądania ich usunięcia. 

Użytkownik swoje dane podaje dobrowolnie, nie ma obowiązku podania swoich danych 

osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług 

określonych w Regulaminie. 

5. Prawa autorskie 

Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie dostępnym chronione są prawem autorskim. 

Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez LEM i/lub odwiedzanie stron 

warsztatyznativem.pl, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek 

treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania. 

W przypadku, gdy Użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na 

serwisie, proszony jest o kontakt na adres e-mail: info@warsztatyznativem.pl 

6. Postanowienia końcowe 

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika 

poprzez zgłoszenia na adres info@warsztatyznativem.pl . 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych 

praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). 

Kwestie sporne nie objęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, 

rozstrzyga sąd. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane 

prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją 
odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.  

 

 


