
 

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Strona https://patrykhrycak.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Strona umożliwia Użytkownikom: 

    a) dokonanie zakupu Towarów i Treści Cyfrowych oferowanych w Serwisie;  

    b) dokonanie zakupu Usług oferowanych w Serwisie; 

    c) skorzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, 

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług oferowanych na Stronie 

https://patrykhrycak.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Usługodawca prowadzi stronę internetową pod domeną https://patrykhrycak.com na której zamieszcza artykuły 

i poradniki zawierające treści dotyczące świadczonych przez siebie Usług związanych z treningami personalnymi, 

dietetyką oraz inne, związane ze sportem, fitnessem i zdrowiem. 

         

§ 2 DEFINICJE 

REGULAMIN – niniejszy regulamin. 

USŁUGODAWCA –Patryk Hrycak, adres: 05-123 Chotomów ul. Bagienna 8A, e-mail: patryk.hrycak@onet.eu 

USŁUGOBIORCA/UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług, Usług 

świadczonych drogą elektroniczną, Towarów i Treści Cyfrowych oferowanych na Stronie. 

USŁUGA – oferowane na Stronie usługi, w tym usługi z zakresu zdrowia, treningu, żywienia, w tym 

w szczególności treningi personalne, treningi online, prowadzenie online, przygotowanie jadłospisu 

żywieniowego, konsultacje i inne tego typu usługi świadczone przez Usługodawcę. 

TREŚCI CYFROWE – oznacza treści cyfrowe, w szczególności możliwe do pobrania e-booki, poradniki, 

dzienniczki treningowe (w wersji elektronicznej, zapisane w formacie PDF lub innym formacie) oferowane na 

stronie internetowej https://patrykhrycak.com. 

TOWAR – oznacza rzeczy oferowane na Stronie, nie będące Treściami Cyfrowymi. 

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany 

przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy. 

KONTO UŻYTKOWNIKA – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony po dokonaniu przez 

Użytkownika rejestracji na stronie internetowej https://patrykhrycak.com. 
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FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://patrykhrycak.com umożliwiający 

Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą. 

OFERTA – oferta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przedstawiona 

w odpowiedzi na pytanie, którą Usługodawca przesyła Usługobiorcy. 

STRONA – strona internetowa https://patrykhrycak.com  

WYMAGANIA TECHNICZNE – niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego https://patrykhrycak.com, 

w tym do przeglądania ofert na stronie jak i składania zamówień, a także wymagania, które niezbędne są do 

korzystania z niektórych Usług i Treści cyfrowych oferowanych przez Usługodawcę. Wymagania tymi są 

w szczególności: 

a) Komputer z dostępem do sieci Internet,  

b) Przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrom, Internet Explorer 

c) Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail), 

d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript, 

e) Zainstalowane aplikacji umożliwiających odczytywanie plików Adobe PDF, 

f) Posiadanie aplikacji Microsoft Exel, Dysk Google, Onedrive.  

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ- wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej 

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej 

i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową 

i przechowywania   danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci 

telekomunikacyjnej w    rozumieniu    ustawy    z    dnia    16    lipca    2004    r. - Prawo telekomunikacyjne; 

 

§ 3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG 

1. Na Stronie oferowane są odpłatne Usługi świadczone przez Usługodawcę, a w szczególności: 

-prowadzenie online w tym układanie indywidulanych planów treningowych i żywieniowych, 

-konsultacje treningowe i żywieniowe,  

-korzystanie z usług treningowych i żywieniowych oferowanych na stronie. 

Dokładny zakres Usług, czynności składających się na daną Usługę oraz czas trwania Usług i sposób ich realizacji 

są każdorazowo szczegółowo opisane na Stronie, a także w umowie dot. świadczenia konkretnej usługi. Przed 

przystąpieniem do realizacji Usługi może istnieć konieczność wypełnienia przez Użytkownika stosownych ankiet 

o czym Usługobiorca będzie każdorazowo informowany. 

Usługa może zostać zrealizowana na rzecz Usługobiorcy, który zamówił i opłacił Usługę. 

Szczegółowe warunki świadczenia konkretnych Usług są określone w umowach zawieranych pomiędzy 

Usługodawcą a Usługobiorcą dot. to w szczególności: prowadzenia online, usługi indywidualnego doboru diety, 

usług treningowych. Umowy te są dostępne po założeniu Konta Użytkownika i każdy z Usługobiorców po 

założeniu konta powinien się z nimi zapoznać. 

Usługi są przygotowane i realizowane przez Usługodawcę na warunkach określonych w umowach udostępnianych 

na Koncie Użytkownika, w zależności od rodzaju wybranej przez Użytkownika Usługi. 

Świadczenie Usług oraz kontakt z Usługobiorcą następują: 

1) poza Internetem; 

2) drogą elektroniczną 

2. Strona Internetowa umożliwia zakup Usług, Towarów, Treści Cyfrowych oferowanych przez Usługodawcę za 

pośrednictwem strony internetowej https://patrykhrycak.com, poprzez formularz zamówienia. 

Aby złożyć zamówienie na Usługę, Towar lub Treści Cyfrowe oferowane przez Usługodawcę, Usługobiorca musi: 
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- zarejestrować się i zalogować na Koncie Użytkownika, 

- wybrać interesującą go Usługę, Towar lub Treść cyfrową za pomocą opcji „KUP TERAZ”, 

- wybrać polecenie „ZAMAWIAM I PŁACĘ” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie, 

- dokonać płatności. 

Ceny za poszczególne rodzaje Treści cyfrowych, Towarów i Usług są wyszczególnione na podstronach 

umożliwiających ich zamówienie. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 

Po wybraniu określonej (płatnej) Treści cyfrowej, Towaru lub Usługi Użytkownik otrzyma maila 

z podsumowaniem transakcji. 

Zamówienie Treści cyfrowych lub Towarów uważa się za skutecznie złożone, z chwilą kliknięcie odpowiedniego 

przycisku na Stronie. Usługobiorca otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany w trakcie 

procedury tworzenia Konta. 

Z chwilą kliknięcia odpowiedniego przycisku na Stronie Usługobiorca zostanie automatycznie przeniesiony na 

stronę partnera odpowiedzialnego za obsługę płatności bądź, jeżeli wybierze metodę płatności przelewu 

bankowego uzyska dane do przelewu za Towar, Treści cyfrowe lub Usługę.  

Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Użytkownikiem, a Usługodawcą zawarta zostaje odpowiednio 

umowa sprzedaży Towaru lub umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej. 

Dostawa Treści cyfrowych jest realizowana poprzez Konto Użytkownika. 

Po uzyskaniu dostępu do Konta Użytkownik uzyskuje nieograniczony w czasie dostęp do wybranych Treści 

cyfrowych i możliwość ich odtwarzania. Dodatkowo ma możliwość ich nieograniczonego pobierania. 

Dostęp do Treści Cyfrowych jest zapewniany Użytkownikom, którzy: 

- posiadają Konto Użytkownika, 

- którzy zaakceptowali Regulamin, 

- którzy złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem terminu na 

odstąpienie od umowy oraz przyjęciu do wiadomości utraty prawa do odstąpienia od umowy,  

- dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w niniejszym Regulaminie, 

- dokonają płatności. 

Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Towarów i Treści Cyfrowych bez wad. 

Dostawa Towarów jest realizowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia zapłaty 

ceny, za pośrednictwem kuriera lub w inny sposób, wskazany na Stronie. 

Koszty dostawy są wskazane każdorazowo na Stronie przed dokonaniem zakupu. 

Wszelkie płatności mogą być dokonane wyłącznie za pomocą sposobów wskazanych na Stronie. 

Forma Płatności: 

Klient może wybrać formę płatności za Usługi, Towary i Treści Cyfrowe: 

- przelew bankowy – zapłata przed skorzystaniem z Usługi (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Użytkownik 

powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja Zamówienia następuje po 

zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na rachunku bankowym Usługodawcy; 

- zapłata za pośrednictwem systemu płatności np. Dotpay– zapłata przed skorzystaniem z Usługi (przedpłata). Po 

złożeniu Zamówienia Użytkownik powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności. Realizacja 

Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika w systemie płatności; 

 



§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

1. Usługodawca za pośrednictwem Strony świadczy Usługi drogą elektroniczną, na które składają się usługi 

organizacji sprzedaży, usługi komunikacyjne, usługi informacyjne i usługi udostępniania treści.  

 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, polegają na udostępnieniu Usługobiorcy wszelkich funkcjonalności 

Serwisu, w tym umożliwiających zawarcie z Usługodawcą umowy dotyczącej Towarów, Usług lub Treści 

Cyfrowych, a w szczególności polegają na: 

 

- udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Strony poprzez 

wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Usług, Towarów i Treści 

Cyfrowych oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania, 

- udostępnieniu ogólnych informacji dotyczących usługodawcy i profilu jego działalności, a także informacji 

o katalogu Usług, Towarów, Treści Cyfrowych świadczonych przez Usługodawcę, 

- umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia 

zamówienia  

- umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Strony umowy dotyczącej Towarów, Treści Cyfrowych lub 

Usług, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny i kosztów wysyłki,  

- umożliwieniu pozostałego kontaktu z Usługodawcą, w szczególności za pośrednictwem Formularza 

Kontaktowego 

- uzyskaniu przez Usługobiorcę możliwości zapisania się na subskrypcję Newslettera, 

- uzyskania przez Usługobiorcę możliwości utworzenia swojego Konta Użytkownika. Konto Użytkownika 

zawiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorcę (np. imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres 

e-mail, numer telefonu), umożliwiające: skontaktowanie się Usługodawcy z Usługobiorcą, wysyłkę zamówionych 

Treści cyfrowych, realizację usług zamówionych przez Użytkownika, archiwizację zamówień na Koncie oraz 

dostęp do innych usług oferowanych przez Usługodawcę. 

- udostępnianiu innych treści o charakterze informacyjnym w tym treści filmowych. 

Wyżej wymienione Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne. 

W celu prawidłowego korzystania z ww. usług Usługobiorca powinien spełnić Wymagania Techniczne.  

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. 

- wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

Do   zawarcia   umowy   o   Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta 

korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj.  poprzez przystąpienie do korzystania z danej 

funkcjonalności Serwisu. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą 

elektroniczną.  Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się 

poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Serwisu. 

Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

- 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. 

- umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas 

nieoznaczony 



WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi: 

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym 

(np. korzystanie z Newslettera, posiadanie Konta Użytkownika). 

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez 

przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patryk.hrycak@onet.eu 

bądź na adres: 05-123 Chotomów ul. Bagienna 8A. 

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). 

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY: 

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru, Treści Cyfrowych, Usług zakupionych na stronie 

https://patrykhrycak.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, bez podawania 

przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z tym, że bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia 

ponosi Konsument. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 

Wskazane powyżej prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie 

fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta): 

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą konsumenta, który został 

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo 

odstąpienia od umowy; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu 

opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie 

zostało otwarte po dostarczeniu; 

 - w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe 

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji 

konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia 

rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po 

poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

W przypadku Treści Cyfrowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury ich zamawiania, 

Usługobiorca może oświadczyć, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do Treści Cyfrowych natychmiast po 

dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co spowoduje natychmiastowy dostęp do danych Treści Cyfrowych 

i utratę prawa odstąpienia od umowy. W przypadku braku zgody Konsumenta na udostępnienie Treści Cyfrowych 

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, dostawa Treści Cyfrowej nastąpi po upływie terminu na 

odstąpienie od umowy.   

W przypadku Usług podczas procedury ich zamawiania, Usługobiorca może oświadczyć, iż wyraża zgodę na 

wykonanie usługi natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co spowoduje jednocześnie utratę 

prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku braku zgody Konsumenta na świadczenie usługi przed upływem 
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terminu do odstąpienia od umowy, wykonanie Usługi nastąpi po upływie terminu na odstąpienie od umowy. 

Wykonanie Usługi, w tym przeprowadzenie treningu, przekazanie drogą elektroniczną planów treningowych  

i jadłospisów żywieniowych lub prowadzenia treningowego na odległość (online), w sposób zgodny 

z Regulaminem, oznacza, że Usługodawca w pełni wykonał usługę w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 

roku o prawach konsumenta, co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 

punkt 1 ww. ustawy. 

Nadto z uwagi na zakres Usług przyjąć należy, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb 

w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, co oznacza, że Konsument traci prawo do 

odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 3 ww. ustawy. 

    

§ 6 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług, Usług świadczonych drogą elektroniczną, Towarów i Treści 

Cyfrowych Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patryk.hrycak@onet.eu 

bądź na adres: 05-123 Chotomów, ul. Bagienna 8A. 

W reklamacji 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. 

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail bądź adres korespondencyjny 

Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.  

Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej 

przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. 

Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej 

wniesienia w formie elektronicznej, w sytuacji złożenia reklamacji listownie 14 dni od daty otrzymania. Jeśli 

reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego 

na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://patrykhrycak.com korzystają z ochrony 

prawno - autorskiej i są własnością https://patrykhrycak.com. 

Zabronione jest wykorzystanie, bez pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się 

na treść oraz zawartość strony https://patrykhrycak.com. 

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Użytkownika, 

a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie. 

Wszystkie Treści Cyfrowe oferowane przez stronę https://patrykhrycak.com są objęte ochroną przewidzianą 

w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

Użytkownik ma prawo korzystać z Treści Cyfrowych zakupionych przez Stronę lub udostępnionych bezpłatnie 

przez Stronę, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać 

produktów zakupionych przez Stronę innym osobom. 

Użytkownik nie może i nie jest uprawniony do: 

- rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych zakupionych przez Stronę w całości lub we 

fragmencie, 

- komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowych zakupionych przez Stronę, 
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- modyfikowania Treści Cyfrowych zakupionych przez Stronę, 

Użytkownik jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z Treści Cyfrowych 

zakupionych przez Stronę w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem. 

W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania Treści Cyfrowych zakupionych na Stronie niezgodnie z prawem, 

Usługodawca może skierować roszczenia z tego tytułu względem Użytkownika. 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, 

mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. 

W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, 

Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego 

powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa 

i stabilności systemu teleinformatycznego. 

Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej na stronie https://patrykhrycak.com  w sposób 

umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na 

nośniku w każdej chwili. 

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

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce 

zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 

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. 
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