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Regulamin	świadczenia	usług	prawnych	drogą	elektroniczną	
	
Na	 podstawie	 art.	 8	 ust.	 1	 pkt	 1	 Ustawy	 z	 dnia	 18	 lipca	 2002	 r.	 o	 świadczeniu	 usług	 drogą	
elektroniczną	 (Dz.U.2016.1030	 j.t.	 z	 dnia	 2016.07.15	 z	 późn.	 zm.),	 ustanawia	 się	 regulamin	
świadczenia	usług	drogą	elektroniczną	o	następującej	treści:	
	

§1	Definicje	
W	 rozumieniu	 niniejszego	 regulaminu	 świadczenia	 usług	 prawnych	 drogą	 elektroniczną,	
zwanego	dalej	„Regulaminem”,	poszczególne	użyte	w	jego	treści	terminy	otrzymują	następujące	
znaczenie:	

1. Klient	 –	 osoba	 fizyczna,	 osoba	 prawna	 lub	 jednostka	 organizacyjna	 nieposiadająca	
osobowości	 prawnej,	 której	 ustawa	 przyznaje	 zdolność	 prawną,	 korzystająca	 z	
świadczonych	przez	Kancelarię	usług	prawnych,	w	tym	drogą	elektroniczną,	

2. Kancelaria	–	adwokat	Krzysztof	Wysocki,	prowadzący	działalność	gospodarczą	pod	firmą	
Adwokat	Krzysztof	Wysocki	Kancelaria	Adwokacka	z	siedzibą	w	Warszawie	przy	ul.	Hożej	
5/7	lok.	10,	00-528	Warszawa,	NIP:	9552143593,	

3. Usługa/Porada	 on-line	 –	 usługa	 prawna	 świadczona	 przez	 Kancelarię	 drogą	
elektroniczną,	będąca	przedmiotem	umowy	pomiędzy	Klientem	a	Kancelarią.	

4. Umowa	–	czynność	prawna,	na	mocy	której	Kancelaria	zobowiązana	jest	do	świadczenia	
Usługi	na	rzecz	Klienta,	a	Klient	do	zapłaty	wynagrodzenia	na	rzecz	Kancelarii,	

5. Formularz	 –	 formularz	 porad	 on-line	 znajdujący	 się	 na	 stronie	 internetowej:	
www.wysocki-wudarczyk.pl,	

6. Adres	 elektroniczny	 –	 oznaczenie	 systemu	 teleinformatycznego	 umożliwiające	
porozumiewanie	 się	 za	 pomocą	 środków	 komunikacji	 elektronicznej,	 w	 szczególności	
adres	poczty	elektronicznej,	

7. Dni	robocze	–	każdy	dzień	tygodnia	z	wyłączeniem	soboty	i	niedzieli	oraz	dni	wolnych	od	
pracy	w	rozumieniu	art.	1	Ustawy	z	dnia	18	stycznia	1951	r.	o	dniach	wolnych	od	pracy	
(Dz.U.2015.90	j.t.	z	dnia	2015.01.19	z	późn.	zm.).	

8. Czas	Pracy	Kancelarii	–	Kancelaria	świadczy	Usługi	w	Dni	robocze	w	godzinach	od	9:00	do	
17:00.	

	
§2	Postanowienia	ogólne	

1. Regulamin	 określa	 warunki	 świadczenia	 usług	 prawnych	 przez	 Kancelarię	 na	 rzecz	
Klientów,	drogą	elektroniczną	za	pośrednictwem	strony	internetowej	znajdującej	się	pod	
adresem:	www.wysocki-wudarczyk.pl.	

2. Przedmiotem	Usługi	jest	udzielenie	pomocy	prawnej	w	rozumieniu	Ustawy	z	dnia	26	maja	
1982	 r.	 Prawo	 o	 adwokaturze	 (Dz.U.2015.615	 j.t.	 z	 dnia	 2015.05.06)	 z	 wyłączeniem	
zastępstwa	 prawnego	 przed	 sądami	 i	 urzędami,	 organami	 administracji	 państwowej	 i	
samorządowej,	w	tym	poprzez:		

a) analizę	problemu	prawnego	i	udzielanie	porad	prawnych	on-line,	
b) sporządzenie	pisma	procesowego,	
c) sporządzenie	opinii	prawnej,	
d) sporządzenie	umowy,	regulaminu,	statutu	i	innych	aktów	prawnych.	

3. Usługi	świadczone	są	w	sprawach	o	nieskomplikowanym	stanie	faktycznym	lub	prawnym,	
niewymagającym	osobistej	konsultacji	z	Klientem.	

4. Usługi	świadczone	są	w	języku	polskim,	chyba	że	Kancelaria	i	Klient	postanowią	inaczej.	
5. Kancelaria	 świadczy	 usługi	 za	 pomocą	 poczty	 elektronicznej	 z	 adresów:	

kancelaria@wysocki-wudarczyk.pl	 lub	 p.wudarczyk@wysocki-wudarczyk.pl	 lub	
k.wysocki@wysocki-wudarczyk.pl	 oraz	 za	 pomocą	 formularza	 kontaktowego	
znajdującego	się	na	stronie	internetowej:	www.	wysocki-wudarczyk.pl.		

6. Wymagania	 techniczne	 niezbędne	 do	 prawidłowego	 korzystania	 z	 Usług	 Kancelarii	
świadczonych	drogą	elektroniczną	są	następujące:	

a) połączenie	z	siecią	Internet,	
b) posiadanie	prawidłowo	skonfigurowana	przeglądarki	internetowej,	
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c) posiadanie	konta	e-mail	(adresu	elektronicznego).	
7. Klient	 potwierdza	 zapoznanie	 się	 z	 postanowieniami	Regulaminu	 poprzez	 zaznaczenie	

odpowiedniego	okienka	znajdującego	się	pod	formularzem	kontaktowym	zamieszczonym	
na	 stronie	 internetowej	 Kancelarii:	 www.wysocki-wudarczyk.pl,	 bądź	 też	 poprzez	
przystąpienie	do	komunikacji	z	Kancelarią	za	pomocą	poczty	elektronicznej.	

	
§3	Zasady	świadczenia	usług	prawnych	drogą	elektroniczną	

1. Kancelaria	świadczy	Usługi	odpłatnie.	
2. W	 celu	 skorzystania	 z	 Usługi	 Klient	 wypełnia	 Formularz	 zgłoszeniowy	 dostępny	 na	

stronie	internetowej	Kancelarii:	www.wysocki-wudarczyk.pl.	
3. Warunkiem	niezbędnym	do	skorzystania	z	Usługi	jest	rzetelne	i	kompletne	wypełnienie	

wszystkich	rubryk	Formularza,	zgodnie	z	zamieszczoną	przy	nim	instrukcją.	
4. W	 Formularzu	 należy	 wyczerpująco	 opisać	 stan	 faktyczny	 sprawy	 (Opis	 sprawy),	

sformułować	 pytanie	 prawne,	 zawrzeć	 ewentualne	 uwagi	 lub	 wątpliwości	 związane	 z	
zapytaniem,	a	następnie	podać	dane	kontaktowe	(imię,	nazwisko,	e-mail,	telefon).		

5. Warunkiem	 skorzystania	 z	 Usługi	 jest	 zapoznanie	 się	 i	 akceptacja	 przez	 Klienta	
Regulaminu	 świadczenia	 usług	 prawnych	 drogą	 elektroniczną	 oraz	wyrażenie	 zgody	 na	
przetwarzanie	danych	osobowych,	które	Klient	potwierdza	zaznaczając	odpowiednie	pole	
znajdujące	 się	 pod	 Formularzem	 porad	 prawnych	 on-line	 dostępnym	 na	 stronie	
www.wysocki-wudarczyk.pl.	

6. Klient	ma	możliwość	dołączenia	do	Formularza	dokumentów	w	formie	załączników	do	
sprawy,	koniecznych	lub	pomocnych	do	wykonania	Usługi.	

7. Do	sporządzenia	środka	odwoławczego	lub	środka	zaskarżenia	niezbędne	jest	załączenie	
przez	 Klienta	 do	 Formularza	 co	 najmniej	 odpisu	 orzeczenia	 wraz	 z	 uzasadnieniem.	
Kancelaria	 informuje	 przy	 tym,	 że	 dla	 prawidłowego	 i	 rzetelnego	 sporządzenia	 środka	
zaskarżenia	 lub	 środka	 odwoławczego	 wskazane	 jest	 posiadanie	 przez	 Klienta	 kopii	
wszystkich	dokumentów	zawartych	w	aktach	sprawy,	w	tym	w	szczególności	wszystkich	
dokumentów,	które	dopuszczono	jako	dowód	w	sprawie	oraz	kopie	protokołów	rozpraw	
i	przesłanie	skanów/kopii	tych	dokumentów	Kancelarii.	

8. Po	 otrzymaniu	 kompletnego	 Formularza	 Kancelaria,	 w	 terminie	 nie	 dłuższym	 niż	 24	
godziny	 od	 chwili	 doręczenia	 zapytania	 za	 pośrednictwem	 Formularza,	 wstępnie	
przeanalizuje	problem	prawny,	wyceni	Usługę,	a	także	ustali	termin	realizacji	Usługi.	

9. W	 terminie	 nie	 dłuższym	 niż	 48	 godzin	 od	 chwili	 otrzymania	 Formularza	 Kancelaria	
zawiadomi	 Klienta	 drogą	 elektroniczną,	 za	 pośrednictwem	 adresu	 elektronicznego	
wskazanego	w	Formularzu,	o	gotowości	do	podjęcia	się	wykonania	Usługi,	wycenie	Usługi,	
proponowanym	terminie	oraz	sposobie	jej	wykonania	oraz	sposobie	i	terminie	uiszczenia	
wynagrodzenia	albo	zawiadomi	Klienta,	że	nie	podejmie	się	wykonania	Usługi.	Odmowa	
wykonania	Usługi	przez	Kancelarie	nie	wymaga	uzasadnienia.	

10. Niezwłocznie	po	otrzymaniu	odpowiedzi	Kancelarii,	nie	później	niż	w	terminie	48	godzin	
od	jej	otrzymania,	Klient	zawiera	umowę	z	Kancelarią,	akceptując	warunki	wskazane	w	
odpowiedzi	Kancelarii	na	przesłany	Formularz	zgłoszeniowy,	albo	rezygnuje	z	zawarcia	
umowy,	informując	o	tym	Kancelarię.	

11. Wynagrodzenie	Kancelarii	uzależnione	jest	od	zakresu	Usługi,	rodzaju,	stopnia	trudności	
i	wartości	konkretnej	sprawy	oraz	koniecznego	nakładu	pracy	Kancelarii.	Wynagrodzenie	
wyrażone	 jest	w	walucie	 polskiej	 (Polski	 Złoty)	 z	 uwzględnieniem	 należnego	w	 chwili	
dokonania	wyceny	Usługi	podatku	od	towarów	i	usług	(VAT).	Wynagrodzenie	może	być	
płatne	w	innych	walutach,	gdy	Klient	i	Kancelaria	tak	postanowią.	

12. W	przypadku	akceptacji	warunków	wskazanych	w	odpowiedzi	Kancelarii,	Klient	winien	
wpłacić	podaną	przez	Kancelarię	kwotę	wynagrodzenia	na	rachunek	bankowy	Kancelarii,	
korzystając	 z	 przelewu	 tradycyjnego	 bądź	 płatności	 on-line	 dostępnych	 za	
pośrednictwem	serwisu	PayU,	z	którego	usług	korzysta	Kancelaria.			

13. Brak	 zapłaty	 całości	 wynagrodzenia	 Kancelarii	 w	 umówionym	 terminie	 uznaje	 się	 za	
odmowę	przyjęcia	oferty	przez	Klienta.	Jednocześnie	Kancelaria	przestaje	być	związana	
złożoną	ofertą.		
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14. Niezwłocznie	po	otrzymaniu	wpłaty	Kancelaria	przystępuje	do	wykonania	Usługi.	Czas	jej	
wykonania	 wynosi	 od	 4	 godzin	 do	 48	 godzin	 od	 chwili	 zaksięgowania	 wpłaty.	
W	 przypadku	 spraw	 o	 dużym	 poziomie	 skomplikowania	 lub	 wymagających	 dużego	
nakładu	 pracy	 istnieje	 możliwość	 przedłużenia	 ww.	 terminu,	 o	 czym	 Klient	 zostanie	
powiadomiony	droga	elektroniczną	na	podany	przez	siebie	w	Formularzu	adres	poczty	
elektronicznej.	

15. Kancelaria	w	każdym	czasie	ma	prawo	kierować	do	Klienta	dodatkowe	pytania	odnoszące	
się	do	Usługi,	opisanego	stanu	faktycznego	i	innych	okoliczności	związanych	z	Usługą.	

16. W	 przypadku,	 gdy	 wykonanie	 Usługi	 związane	 jest	 z	 koniecznością	 wyjaśnienia,	
uzupełnienia	 lub	przesłania	dodatkowych	danych	 i	 informacji	przez	Klienta,	Kancelaria	
upoważniona	jest	do	wezwania	Klienta	do	uzupełnienia	wymaganych	danych.	Wówczas	
Kancelaria	upoważniona	jest	do	przedłużenia	terminu	wykonania	Usługi,	o	czym	Klient	
zostaje	niezwłocznie	poinformowany	drogą	elektroniczną,	na	wskazany	przez	 siebie	w	
Formularzu	adres	poczty	elektronicznej.		

17. Jeżeli	 w	 związku	 z	 zaistnieniem	 sytuacji	 wskazanej	 w	 ust.	 16	 powyżej,	 Klient	 zmieni	
zadane	Kancelarii	pytanie	prawne,	a	zmiana	ta	ma	istotny	wpływ	na	kształt	bądź	nakład	
pracy	 Kancelarii,	 Kancelaria	ma	 prawo	 do	modyfikacji	 przesłanej	 uprzednio	 Klientowi	
wyceny.	 Nowa	wycena	 stanowi	 ofertę	 zawarcia	 umowy	 o	 zmienionej	 treści,	 od	 której	
uzależnione	 jest	dalsze	wykonanie	Usługi	przez	Kancelarię.	W	przypadku	niewyrażenia	
zgody	 przez	 Klienta	 na	 zawarcie	 umowy	 o	 zmienionej	 treści,	 Klient	 ma	 prawo	 do	
wypowiedzenia	 zawartej	 umowy.	 Jednakże	 Kancelaria	 zachowuje	 prawo	 do	
wynagrodzenia	w	wysokości	kosztów	poniesionych	w	związku	z	umową	wypowiedzianą	
przez	Klienta.	Wypowiedzenie	umowy	powinno	nastąpić	wraz	z	przekazaniem	informacji	
o	niewyrażeniu	zgody	na	zawarcie	umowy	o	zmienionej	 treści.	Niewyrażenie	zgody	na	
zawarcie	 umowy	 o	 zmienionej	 treści	 oznacza,	 że	 Kancelaria	 obowiązana	 jest	 do	
wykonania	Usługi	zgodnie	z	pierwotnym	jej	kształtem,	tzn.	bez	uwzględnienia	modyfikacji	
pytania	prawnego	zadanego	przez	Klienta.	

18. Uzupełnienie	zlecenia	przez	Klienta,	na	podstawie	sporządzonej	przez	Kancelarię	prośby	
i	sprecyzowanie,	nie	stanowi	nowego	zlecenia	i	nie	wpływa	na	ustaloną	cenę	Usługi.	

19. Zgłoszenie	 przez	 Klienta	 dodatkowych	 pytań	 lub	 wniosków	 o	 wyjaśnienia	 będzie	
traktowane	jako	zlecenie	wykonania	nowej,	odrębnej	Usługi.	

20. Usługa	 świadczona	 jest	 przez	 Kancelarię	 w	 Czasie	 Pracy	 Kancelarii.	 Bieg	 terminu	
wyznaczonego	w	godzinach	może	rozpocząć	się	jedynie	w	Czasie	Pracy	Kancelarii.		

21. Usługa	 zostaje	 wykonana	 przez	 Kancelarię	 na	 podstawie	 przesłanych	 w	 Formularzu	
danych,	 uzyskanych	 od	 Klienta	 informacji	 i	 dokumentów	 oraz	 aktualnego	 w	 dniu	
wykonania	Usługi	stanu	prawnego.	

22. Po	 wykonaniu	 Usługa	 przesyłana	 jest	 do	 Klienta	 za	 pomocą	 środków	 komunikacji	
elektronicznej	na	adres	poczty	elektronicznej	Klienta	podany	w	Formularzu.	Wykonanie	
Usługi	następuje	z	chwilą	transferu	danych	na	adres	poczty	elektronicznej	Klienta.	

23. Kancelaria	upoważniona	jest	do	dołączenia	do	Usługi	dokumentów,	które	mają	związek	z	
udzielaną	Usługą,	w	szczególności	w	postaci	orzeczeń	sądowych.	

	
§4	Obowiązki	Klienta	i	Kancelarii	

1. Klient	zobowiązany	jest	do:		
a) udzielenia	 prawdziwych,	wyczerpujących	 i	 niezbędnych	 informacji	 odnoszących	

się	do	zagadnienia	prawnego	będącego	przedmiotem	Usługi,		
b) udzielenia	odpowiedzi	na	pytania	kierowane	ze	strony	Kancelarii,		
c) niezwłocznego	przekazania	danych	i	dokumentów	o	których	mowa	w	§3,	
d) podania	 danych	 niezbędnych	 do	 kontaktu,	 w	 tym	 adresu	 korespondencyjnego	

celem	przesłania	rachunku	(paragonu)	za	wykonaną	usługę,	ewentualnie	danych	
niezbędnych	 do	 wystawienia	 faktury	 VAT	 i	 jej	 przesłania	 (w	 tym	 numeru	 NIP	
Klienta),		

e) nieprzekazywania	treści	o	charakterze	bezprawnych,		
f) potwierdzenia	faktu	otrzymania	Usługi,		
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g) wykorzystania	uzyskanej	Usługi	wyłącznie	na	użytek	własny,		
h) informowania	 Kancelarii	 o	 każdorazowej	 zmianie	 adresu	 poczty	 elektronicznej	

oraz	jego	likwidacji	ze	wskazaniem	nowego	adresu	elektronicznego,	
i) nieużywanie	w	korespondencji	z	Kancelarią	zwrotów	powszechnie	uważanych	za	

obelżywe.	
2. W	przypadku	naruszenia	przez	Klienta	obowiązków	o	których	mowa	powyżej	Kancelaria	

upoważniona	jest	do	zaniechania	czynności	do	czasu	usunięcia	nieprawidłowości	przez	
Klienta.		

3. Kancelaria	zobowiązana	jest	do:		
a) zachowania	w	poufności	przekazywanych	jej	danych,	informacji	i	dokumentów,		
b) wykonania	Usługi	z	należytą	starannością	i	zgodnie	ze	sztuką	prawniczą,	
c) świadczenia	 usług	 zgodnie	 z	 prawem	 polskim	 przy	 uwzględnieniu	 zasad	

wskazanych	w	niniejszym	Regulaminie	oraz	w	oparciu	o	posiadane	umiejętności	
merytoryczne	i	techniczne	w	dziedzinie	prawa,		

d) wystawienia	 rachunku	 (paragonu),	 a	 na	 życzenie	 Klienta	 również	 faktury	 VAT	
wraz	z	wykonaniem	Usługi,	nie	później	jednak	niż	w	terminie	7	dni	roboczych	od	
dnia	wpłynięcia	wynagrodzenia	za	Usługę	na	rachunek	bankowy	Kancelarii.	

4. W	 terminie	 7	 dni	 roboczych	 od	 dnia	 wykonania	 Usługi	 Kancelaria	 przesyła	 na	 adres	
korespondencyjny	wskazany	przez	Klienta	rachunek	(paragon)	za	wykonaną	Usługę.	W	
przypadku	 niewskazania	 przez	 Klienta	 adresu	 korespondencyjnego,	 na	 który	 należy	
przesłać	rachunek	(paragon),	Kancelaria	w	terminie	7	dni	roboczych	od	dnia	wykonania	
Usługi	przesyła	drogą	elektroniczną	na	adres	poczty	elektronicznej	Klienta	wskazanej	w	
Formularzu,	skan	rachunku	(paragonu)	za	wykonaną	Usługę.	Wówczas	oryginał	rachunku	
(paragon)	Klient	winien	odebrać	osobiście	w	siedzibie	Kancelarii.	

5. W	 przypadku	 skorzystania	 przez	 Klienta	 z	 możliwości	 wystawienia	 faktury	 VAT,	
Kancelaria	 w	 terminie	 7	 dni	 roboczych	 od	 dnia	 wykonania	 Usługi	 przesyła,	 drogą	
elektroniczną	 na	 adres	 poczty	 elektronicznej	 Klienta	wskazany	w	 Formularzu,	 fakturę	
VAT	 zapisaną	 w	 formacie	 PDF	 za	 wykonaną	 Usługę.	 Klient	 upoważnia	 Kancelarię	 do	
wystawiania	faktur	VAT	bez	jego	podpisu.		

6. W	przypadku	wyrażenia	przez	Klienta	chęci	otrzymania	faktury	VAT	w	wersji	papierowej,	
faktura	zostaje	wysłana	na	adres	korespondencyjny	wskazany	przez	Klienta.		

	
§5	Rozwiązanie	i	wygaśnięcie	umowy	

1. Umowa	wygasa	z	chwilą	wykonania	Usługi	przez	Kancelarię.	
2. Klientowi	przysługuje	prawo	do	wypowiedzenia	umowy	ze	skutkiem	natychmiastowym,	

bez	 podania	 przyczyny	 wypowiedzenia,	 o	 czym	 winien	 niezwłocznie	 poinformować	
Kancelarię,	składając	oświadczenie	o	którym	mowa	w	ust.	6	poniżej.		

3. W	 przypadku,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 2	 powyżej	 Klient	 zobowiązany	 jest	 do	 zwrotu	
kosztów	 niezbędnych	 do	 wykonania	 Usługi	 poniesionych	 przez	 Kancelarię	 do	 chwili	
wypowiedzenia	Umowy	przez	Klienta,	 jak	również	do	zapłaty	części	wynagrodzenia	za	
część	Usługi	wykonaną	do	chwili	rozwiązania	umowy.	Kwotę	wynagrodzenia	oblicza	się	
proporcjonalnie	do	zakresu	wykonanych	czynności	w	ramach	Usługi,	z	uwzględnieniem	
wysokości	uzgodnionego	wynagrodzenia.		

4. W	 przypadku	 wypowiedzenia	 umowy	 po	 zapłacie	 przez	 Klienta	 wynagrodzenia	
Kancelaria	zobowiązana	 jest	zwrócić	otrzymane	wynagrodzenie	na	rachunek	bankowy	
wskazany	przez	Klienta	w	terminie	nie	dłuższym	niż	7	dni	roboczych	od	dnia	otrzymania	
wypowiedzenia	umowy,	z	potrąceniem	należności	o	których	mowa	w	ust.	3	powyżej.	

5. Kancelarii	przysługuje	prawo	do	odmowy	realizacji	Usługi	 i	wypowiedzenia	umowy	w	
każdym	 czasie,	 jeżeli	 jej	wykonanie	mogłoby	wiązać	 się	 z	 naruszeniem	krajowego	 lub	
zagranicznego	 porządku	 prawnego,	 w	 przypadku	 konfliktu	 interesów	 pomiędzy	
klientami	Kancelarii	lub	Kancelarią	a	Klientem,	w	przypadku	używania	przez	Klienta	w	
korespondencji	 z	 Kancelarią	 zwrot	 powszechnie	 uważanych	 za	 obelżywe,	 naruszenia	
przez	 Klienta	 postanowień	 niniejszego	 Regulaminu,	 jak	 również	 w	 przypadku	 braku	
zapłaty	na	rzecz	Kancelarii	całości	wynagrodzenia	w	umówionym	przez	strony	terminie.		
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6. Oświadczenie	 o	 wypowiedzeniu	 winno	 zostać	 złożone	 drugiej	 stronie	 w	 formie	
pozwalającej	 na	 zapoznanie	 się	 przez	 nią	 z	 treścią	 wypowiedzenia.	 Dopuszcza	 się	
przesłanie	 wypowiedzenia	 za	 pośrednictwem	 poczty	 elektronicznej,	 faxem	 lub	 listem	
poleconym	na	adres	Kancelarii	wskazany	w	§2	ust.	5.	

7. Kancelaria	może	odstąpić	od	umowy,	w	przypadku,	gdy:	
a) Klient	nie	udzieli	Kancelarii	informacji	niezbędnych	do	wykonania	Usługi	lub	nie	

prześle	dokumentów,	które	są	niezbędne	do	wykonania	tej	Usługi,	
b) w	celu	wykonania	usługi	okaże	się	niezbędny	osobisty	kontakt	z	Kancelarią,	a	nie	

będzie	on	możliwy.	
8. W	 chwili	 zaakceptowania	 regulaminu	 Klient	 wyraża	 zgodę	 na	 wykonanie	 przez	

Kancelarię	Usługi	w	całości	przed	upływem	terminu	uprawniającego	do	odstąpienia	od	
Umowy	o	świadczenie	usług	zawartej	poza	lokalem	przedsiębiorstwa	lub	na	odległość	(tj.	
przed	upływem	14	dni	od	daty	zawarcia	Umowy)	i	tym	samym	Klient	wyraża	zgodę,	na	
utratę	przysługującego	mu	prawa	do	odstąpienia	od	Umowy	z	chwilą	pełnego	wykonania	
Umowy.	

	
§6	Postępowanie	reklamacyjne	

1. Reklamacje	mogą	być	składane	z	tytułu:	
a) niedotrzymania	 z	winy	 Kancelarii	 określonego	w	 umowie	 terminu	 rozpoczęcia	

świadczenia	usług	na	rzecz	Klienta,	
b) niewykonania,	nienależytego	wykonania	usług	lub	wadliwego	ich	rozliczenia.	

2. W	celu	wszczęcia	postępowania	reklamacyjnego	Klient	winien	w	terminie	7	dni	od	dnia	
wykonania	umowy	przesłać	Kancelarii	drogą	elektroniczną	reklamację	wskazując:	

a) swoje	imię	i	nazwisko,	
b) Usługę,	z	której	skorzystał,	
c) datę	wykonania	umowy,	
d) szczegółowy	 przedmiot	 reklamacji	 oraz	 ewentualne	 propozycję	 jej	

rozstrzygnięcia.	
3. Kancelaria	 informuje	 Klienta	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 reklamacji	 w	 terminie	 7	 dni	

roboczych	 licząc	od	dnia	następującego	po	doręczeniu	Kancelarii	 reklamacji	na	 jeden	z	
adresów	poczty	elektronicznej	wskazanych	w	§2	ust.	5.		

4. W	 przypadku	 uwzględnienia	 reklamacji,	 Kancelaria	 wykona	 ponownie	 Usługę,	 nie	
obierając	dodatkowej	opłaty	lub	dokona	zwrotu	otrzymanego	wynagrodzenia	w	części	lub	
w	całości.	

	
§7	Odpowiedzialność	Kancelarii	

1. Kancelaria	nie	ponosi	 odpowiedzialności	 za	Usługę	 sporządzoną	na	podstawie	danych	
uzyskanych	 od	 Klienta,	 które	 ostatecznie	 okazały	 się	 niedokładne,	 niekompletne	 lub	
niezgodne	z	rzeczywistym	stanem	faktycznym.	Usługa	uznawana	jest	za	wyczerpującą	i	
rzetelną,	 jeżeli	 obejmuje	 okoliczności	 faktyczne	 i	 dokumenty	 wskazane	 przez	 Klienta.	
Niedostarczenie,	 niepełne	 dostarczenie	 lub	 nieprawidłowe	 dostarczenie	 danych	 przez	
Klienta	pozostaje	bez	wpływu	na	prawidłowość	i	rzetelność	Usługi.	

2. Kancelaria	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	nieprawidłowe	wskazanie	problemu	czy	też	
sformułowanie	pytania.	

3. Kancelaria	ma	prawo	do	czasowego	zaprzestania	lub	ograniczenia	świadczonych	Usług	w	
przypadku,	w	którym	konieczna	okaże	się	naprawa,	rozbudowa	lub	konserwacja	sprzętu	
lub	 oprogramowania	 wykorzystywanego	 przez	 Kancelarię	 lub	 podmioty	 z	 nią	
współpracujące	 i	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 szkody	 poniesione	 w	 związku	 z	
czasowym	zaprzestaniem	lub	ograniczeniem	zakresu	świadczonych	Usług,	jak	również	za	
możliwość	zainfekowania	wirusem	urządzeń	elektronicznym	Klienta.	Dotyczy	to	również	
szkód	 powstałych	 z	 przyczyn	 leżących	 po	 stronie	 podmiotów,	 z	 których	 pomocą	
Kancelaria	świadczyć	będzie	Usługi.	

4. Kancelaria	 jest	 uprawniona	 do	 odmowy	 wykonania	 zobowiązania	 z	 przyczyn	
technicznych	 i	 wyłączenia	 lub	 ograniczenia	 odpowiedzialności	 względem	 Klienta	 za	
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niewykonanie	 lub	 nienależyte	wykonanie	 zobowiązania	 z	 przyczyn	 technicznych	 oraz	
innych	okoliczności,	za	które	nie	ponosi	odpowiedzialności.	

5. Kancelaria	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 szkodę	 powstałą	 w	 wyniku	 działania	 lub	
zaniechania	 osób	 trzecich,	 za	 działalność,	 których	 Kancelaria	 nie	 ponosi	
odpowiedzialności.	

6. Kancelaria	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	niemożność	odebrania	przez	Klienta	danych	
wprowadzonych	do	systemu	teleinformatycznego	przez	Kancelarię	w	wykonaniu	Usługi,	
spowodowanych	przyczynami	odeń	niezależnych.	

	
§8	Polityka	prywatności	

1. W	 chwili	 akceptacji	 Regulaminu,	 Klient	 wyraża	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 jego	 danych	
osobowych	przez	Kancelarię	w	celu	wykonania	Usługi.	

2. Klient	 nie	 ma	 obowiązku	 podania	 danych	 osobowych,	 których	 wymaga	 Kancelaria,	
jednakże	ich	podanie	jest	warunkiem	korzystania	z	usług	Kancelarii.	

3. Dane	osobowe	będą	gromadzone	z	należytą	starannością	i	odpowiednio	chronione	przed	
dostępem	 do	 nich	 przez	 osoby	 do	 tego	 nieupoważnione,	 zgodnie	 z	 ustawą	 z	 dnia	 29	
sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych	(Dz.U.2016.922	 j.t.	 z	dnia	2016.06.28	z	
późn.	zm.)	z	uwzględnieniem	przepisów	ustawy	z	dnia	18	lipca	2002	roku	o	świadczeniu	
usług	drogą	elektroniczną	(Dz.U.2016.1030	j.t.	z	dnia	2016.07.15	z	późn.	zm.).	

4. Klient	 wyraża	 zgodę	 na	 przechowywanie	 przez	 Kancelarię	 danych	 wysyłanych	 przez	
serwer	www.	i	zapisywanych	po	stronie	Klienta	zawartych	w	plikach	typu	tzw.	„cookies”	
w	ewentualnych	celach	analitycznych.	

5. Kierując	 zapytanie	 do	 Kancelarii	 Klient	 wyraża	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 jego	 danych	
osobowych	na	potrzeby	postępowania	reklamacyjnego	oraz	ustalenia	istnienia	konfliktu	
interesów	pomiędzy	klientami	Kancelarii.	

6. Klient	ma	prawo	wglądu	do	przekazanych	Kancelarii	danych	oraz	do	 ich	uzupełnienia,	
uaktualnienia	oraz	sprostowania.	

7. Kancelaria	 będzie	 przetwarzała	 dane	 osobowe	 powierzone	 przez	 Klienta	wyłącznie	w	
celu,	w	 jakim	zostały	udostępnione	 i	 zobowiązuje	się	do	zachowania	 ich	w	poufności	 i	
nieujawniania	 ich	 innym	 podmiotom,	 chyba	 że	 ujawnienie	 to	 następuje	 na	 podstawie	
powszechnie	obowiązujących	przepisów.	

	
§9	Postanowienia	końcowe	

1. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 w	 niniejszym	 Regulaminie	 do	 świadczenia	 Usługi,	 w	
szczególności	do	składania	oświadczeń	woli	w	postaci	elektronicznej,	stosuje	się	przepisy	
Kodeksu	cywilnego	oraz	innych	ustaw.	

2. Sądem	właściwym	 do	 rozstrzygania	 sporów	wynikłych	 z	 umowy	 o	 świadczenie	 usług	
drogą	 elektroniczną	 pomiędzy	 Kancelarią	 a	 Klientem	 jest	 sąd	 właściwy	 dla	 siedziby	
Kancelarii.	

3. Kancelaria	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 prowadzenia	 prac	 konserwacyjnych	 systemu	
teleinformatycznego	Kancelarii,	mogących	powodować	utrudnienia	lub	uniemożliwienie	
Klientom	korzystania	z	usług.	

4. Strony	 mogą	 dokonać	 zmiany,	 wyłączenia,	 ograniczenia	 stosowania	 w	 stosunkach	
pomiędzy	 nimi	 niniejszego	 Regulaminu.	 Zmiany,	 wyłączenia,	 ograniczenia	 winny	 być	
dokonane	w	formie	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	

5. Regulamin	 obowiązuje	 od	 dnia	 jego	 publikacji	 na	 stronie	 internetowej	 Kancelarii	
(www.wysocki-wudarczyk.pl)	i	ma	zastosowanie	do	wszystkich	usług	świadczonych	na	
jego	podstawie	po	tej	dacie.	

6. Kancelaria	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 zmiany	 Regulaminu	 w	 każdym	 czasie.	 Wszelkie	
zmiany	 Regulaminu	 obowiązują	 od	 daty	 opublikowania	 ich	 na	 stronie	 internetowej	
Kancelarii.	 Zapytania	 złożone	 przed	 datą	 wprowadzenia	 zmian	 do	 niniejszego	
Regulaminu	 są	 realizowane	 na	 podstawie	 zapisów	 obowiązujących	 w	 dniu	 złożenia	
zapytania	przez	Klienta.	
	


