
Regulamin strony i polityka 
prywatności

Skoro tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją 
prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dla 
Ciebie podstronę, w którym znajdziesz zasady przetwarzania 
danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych 
technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony 
internetowej https://naukailuzji.pl lub https://kursy.naukailuzji.pl.

 

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Piotr 
Denisiuk, reprezentujący działalność o nazwie Iluzjonista Piotr 
Denisiuk, ul. Bursztynowa 14/86, 20-576 Lublin, NIP: 
712-32-32-817.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką 
prywatności, w każdej chwili możesz się ze mną skontaktować, 
wysyłając wiadomość na adres: piotr@naukailuzji.pl

 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

 

Dbam o Twoją prywatność i o Twój czas. Dlatego przygotowałem 
dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z 
ochroną prywatności. Używam w niej formy „my”, jako platforma 
internetowa.

https://naukailuzji.pl/?v=9b7d173b068d
https://kursy.naukailuzji.pl/
mailto:piotr@naukailuzji.pl


• Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, 
składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając 
reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując 
się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my 
gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, 
bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek 
podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. 

• Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko 
sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi 
związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

• Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które 
zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak 
podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie 
czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym 
celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC 
dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do 
zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość 
zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics 
będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, 
czy nie. 

• Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook 
Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z 
wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach 
ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz 
zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela 
Facebooka, czy nie. 

• Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy 
odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies 
firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. 

• Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji 
społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w 
serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu 
społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z 



wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów 
społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, 
Twitter, LinkedIN.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej 
znajdziesz dalej idące szczegóły. 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Iluzjonista Piotr 
Denisiuk, ul. Bursztynowa 14/86, 20-576 Lublin, NIP: 
712-32-32-817.

 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych 
osobowych 

wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania 
danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych 
osobowych poniżej).

 

Uprawnienia 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane 
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych 

osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,



• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały 
opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do 
zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za 
potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są 
bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich 
czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej 
wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych 
operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na 
przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej 
przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu 
Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów 
o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi 
do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem 
udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat 
posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że 
wyślesz wiadomość na adres piotr@naukailuzji.pl. Dołożyliśmy 
jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały 
wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. 
Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie 
jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych 
osobowych.

 

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych 
osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków 
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez 
przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są 
gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione 
przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.



 

Wykaz powierzeń

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym 
podmiotom:

• Podatki i Księgowość Piotr Gatkowski – ul. Staszica 9/8, 
20-081 Lublin, NIP: 712-254-48-74 – w celu korzystania z 
usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich 
danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę,

• Fakturownia sp. z o. o. – Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 
Warszawa, NIP: 5213704420 – w celu korzystania z systemu 
do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli 
wystawiamy dla Ciebie fakturę,

• UAB “MailerLite” – J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, 
Litwa, kod przedsiębiorstwa: 302942057 – w celu korzystania 
z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje 
dane, jeżeli wyślesz zapytanie lub zapiszesz się do 
newslettera, związanego ze https://www.denisiukpiotr.pl oraz w 
celu korzystania ze stron sprzedażowych, w których podawany 
jest adres email (LeadPages),

• TheCamels – ul. Walerego Wróblewskiego 18, 92-525 Łódź, 
NIP: 728-26-63-234 – w celu przechowywania danych 
osobowych na serwerze.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych 
osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony 
i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy 
prawa.

 

Cele i czynności przetwarzania

 

Zamówienia



Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji 
zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia 
zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są 
w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia 
faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej 
dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach 
archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu 
przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane 
na serwerze zapewnianym przez firmę TheCamels.

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury 
wystawiane są z wykorzystaniem systemu fakturownia sp. z o.o. 
przekazywane są do biura rachunkowego Podatki i Księgowość 
Piotr Gatkowski.

Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie 
w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do 
realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu 
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po 
upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas 
przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy 
obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi 
przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał 
obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości 
sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz 
również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się 
usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń 
z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się 
przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych 
zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń 



z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się 
przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, 
jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również 
prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam 
swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do 
newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera 
wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą 
prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. 
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie 
informacji handlowych i marketingowych.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego MailerLite 
i są przechowywane na serwerze zapewnianym przez UAB 
“MailerLite” na Litwie.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, 
chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co 
spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie 
newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z 
otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do 
przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Reklamacje i odstąpienie od umowy



Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to 
przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub 
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i 
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, 
numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub 
odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji 
procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 
6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji 
procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje 
oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto 
archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz 
oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości 
sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się 
przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do 
czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej 
umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu 
zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez 
nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać 
się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

 

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w 
tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w 
sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres 
nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz 
zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z 
Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli 
Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą 



prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest 
usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na 
potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w 
stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo 
do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z 
nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również 
domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest 
uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona 
przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony 
internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze 
doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na 
Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, 
smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system 
teleinformatyczny.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja 
na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na 
wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu 
masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. 
Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu 
swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj 
jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w 



korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron 
internetowych, które stosują cookies.

 

Cookies podmiotów trzecich

 

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron 
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty 
trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies 
pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju 
plików cookies zostało opisane poniżej.

 

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak 
liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i 
przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, 
czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy 
w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem 
plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do 
zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość 
zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy 
mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

 

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, 
by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem 
plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies 
możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez 
nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.



 

Narzędzia społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, 
takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych 
oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych 
funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies 
administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy 
odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy 
Google LLC dotyczące usługi YouTube.

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do 
serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie 
skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o 
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego 
korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi 
osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez 
nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do 
administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu 
poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Regulamin sklepu internetowego Nauka Iluzji:

 



§ 1 

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące 
znaczenie poniższych pojęć:

1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba 
prawna, 

2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą 
umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową, 

3. Operator Płatności – Tpay, Przelewy24, 

4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod 
adresem https://naukailuzji.pl/regulamin, 

5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://
naukailuzji.pl/sklep, 

6. Sprzedawca – firma Iluzjonista Piotr Denisiuk ul. Bursztynowa 
14/86, 20-576 Lublin,  NIP: 712-32-32-817.

 

§ 2 

Postanowienia wstępne

 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż 
produktów , świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego 
usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu. 

https://naukailuzji.pl/regulamin?v=9b7d173b068d


2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a 
także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego. 

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest 
konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych 
przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. 
Wystarczające są:

1)      dostęp do Internetu,

2)      standardowy system operacyjny,

3)      standardowa przeglądarka internetowa,

4)      posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne 
urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupu w 
przypadku produktów wirtualnych:

· dostęp do Internetu,

· standardowy system operacyjny

· standardowa przeglądarka internetowa

· standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

· posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod 
pseudonimem. 

6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o 
charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie 
takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie. 



7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto. 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz 
Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na 
umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o 
dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów internetowych 
lub innych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe 
jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia 
umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu. 

2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość 
założenia konta w Sklepie. Założenie konta jest możliwe w 
trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną 
w § 4 Regulaminu. 

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, 
Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę 
drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w 
Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz 
historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący 
loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail 
oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 

4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie. 

5. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz 
Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o 
dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem 
Sklepu. 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu 
danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca 



podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do 
stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w 
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i 
modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni 
poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien 
poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach 
lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 

8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, 
Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail piotr@naukailuzji.pl. W 
reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do 
korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia 
nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 
Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w 
terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje 
Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego 
reklamację.

 

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że kursy 
internetowego dostępne w Sklepie stanowią utwory  w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują 
Sprzedawcy. 

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze 
rozpowszechnianie kursów przez Kupującego bez zgody 
Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich 
przysługujących Sprzedawcy i może skutkować 
odpowiedzialnością cywilną lub karną.



 

§ 5

Zawieranie umowy

 

1. W celu zakupu kursu internetowego lub produktu fizycznego, 
Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1) dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk 
“Dodaj do koszyka”,

2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk “Przejdź do kasy”,

3) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do 
realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący 
nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie 
zadecydować o założeniu konta,

4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest 
dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

5)  kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie 
przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania 
zapłaty za wybrane produkty cyfrowe lub fizyczne.

 

3. Jeżeli Kupujący wybrał kurs internetowy dostępny w modelu 
abonamentowym, na stronie Operatora Płatności będzie mógł 
ustawić płatność cykliczną odpowiadającą miesięcznemu 
abonamentowi. Płatność cykliczną Kupujący będzie mógł w każdej 
chwili anulować. Płatność cykliczna polega na automatycznym 
obciążeniu rachunku bankowego Kupującego w okresie 



comiesięcznym. Opłatę abonamentową płatną w ten sposób uznaje 
się za wnoszoną z góry.

 

4. Po skutecznym dokonaniu płatność lub ustawieniu płatności 
cyklicznej, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z 
potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści 
cyfrowych lub fizycznych uważa się za zawartą między Kupującym 
a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na 
adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§ 6

Wykonanie umowy

 

1. Jeżeli Kupujący wybrał kurs internetowy dostępny w opcji 
płatności jednorazowej, wykonanie umowy o dostarczenie 
treści cyfrowej następuje poprzez zapewnienie Kupującemu 
dostępu do kursu przez okres minimum 5 lat od dnia zawarcia 
umowy. Kurs dostępny będzie poprzez platformę kursową. 
Dane dostępowe Kupujący otrzyma na podany w formularzu 
zamówienia adres e-mail. 

2. Jeżeli Kupujący wybrał kurs internetowy dostępny w ramach 
abonamentu, wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej 
następuje również poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu 
do kursu, z tą różnicą, że Kupujący posiada dostęp do kursu 
tak długo, jak długo wnosi opłatę abonamentową. W sytuacji, 
w której Kupujący anuluje płatność cykliczną, dostęp do kursu 
zostanie mu wyłączony z upływem ostatniego dnia opłaconego 
okresu. Jeżeli Kupujący anuluje płatność cykliczną w trakcie 
opłaconego okresu, płatność nie zostanie naliczona za kolejny 
okres, ale Kupujący nie może domagać się zwrotu części 
płatności za okres od dnia, w którym anulował płatność 



cykliczną do ostatniego dnia opłaconego wcześniej okresu. 

3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w 
sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi 
obyczajami, a w szczególności:

1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z 
platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający 
jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający 
negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez 
wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w 
platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów 
bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 

4. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z 
ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania 
Kupującemu dostępu do kursu 

5. Jeżeli Kupujący Wybrał produkt fizyczny, jego wysyłka odbędzie 
się w ciągu 24 godzin (chyba, że na stronie podany jest inny termin 
dostawy) za pomocą firmy InPost. Kupujący ma do wyboru 
Paczkomaty lub Kurier InPost. 

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy  

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, 
ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 
14 dni od dnia zawarcia umowy.

 



2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie 
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie 
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 przedsiębiorcę o utracie prawa 
odstąpienia od umowy.

 

3.  Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować 
Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze 
jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane 
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od 
umowy, dostępnego pod adresem https://naukailuzji.pl/
regulamin jednak nie jest to obowiązkowe.

 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby 
Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania 
przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca 
Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności 
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca 
został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8 

Odpowiedzialność za wady

 

https://naukailuzji.pl/regulamin?v=9b7d173b068d
https://naukailuzji.pl/regulamin?v=9b7d173b068d


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu kurs 
internetowy wolny od wad. 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli 
kurs internetowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za 
wady). 

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu internetowego, powinien 
poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie 
swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając 
oświadczenie stosownej treści. 

4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, 
dostępnego pod adresem https://naukailuzji.pl/regulamin, 
jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno 
pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego 
reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za 
pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu 
którego reklamacja została złożona. 

 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania 
plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików 
cookies dostępnej pod adresem: https://naukailuzji.pl/regulamin.

 

§ 10

https://naukailuzji.pl/regulamin?v=9b7d173b068d
https://naukailuzji.pl/regulamin?v=9b7d173b068d


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń

 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów 
wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie 
treści cyfrowych i fizycznych na drodze postępowania 
mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony 
konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z 
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie 
polubownego zakończenia sporu między Kupującym a 
Sprzedawcą,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw 
konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań 
należy ochrona konsumentów.

 

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, 
Konsument może szukać na stronie internetowej http://
polubowne.uokik.gov.pl.

 

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która 
dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. 
Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i 
przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia 

http://polubowne.uokik.gov.pl/
http://polubowne.uokik.gov.pl/
http://ec.europa.eu/consumers/odr


sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z 
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz 
odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w 
Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w 
tym w szczególności warunków umów zawartych przed 
dokonaniem zmiany.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w 
Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu 
stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 

3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie 
Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres 
e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści 
nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie 
wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie 
konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w 
dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9.10.2022 r.

 



5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do 
ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.


