
Regulamin strony internetowej Ultra-Viol
działającej pod domeną ultraviol.pl

Administrator strony i usługodawca usług świadczonych drogą elektroniczną:
Ultra-Viol sp.j. Pietras, Purgał, Wójcik

ul. Stępowizna 34, 95-100, Zgierz

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

• sposób korzystania ze strony internetowej Ultra-Viol, działającej pod domeną ultraviol.pl
• szczegóły świadczonych w związku z nią usług
• zasady prywatność i przetwarzania danych osobowych w związku z ich świadczeniem oraz

w związku z kontaktem z Administratorem w dowolnej sprawie

2. Administratorem  strony  i  usługodawcą  usług  zamawianych  lub  świadczonych  drogą
elektroniczną za jej pośrednictwem jest

Ultra-Viol sp.j. Pietras, Purgał, Wójcik
ul. Stępowizna 34, 95-100, Zgierz

3. Użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się w następujący sposób:

Stroną jest strona internetowa Ultra-Viol, działająca pod domeną ultraviol.pl
Użytkownikiem jest Usługobiorca usług, określonych w §3 Regulaminu
Usługami świadczonymi w związku ze Stroną są usługi wymienione w§3 Regulaminu

§2
Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony i odbioru świadczonych w związku z
nią usług:

• urządzenie wyposażone w oprogramowanie, służące do przeglądania stron www
• dostęp do internetu
• przeglądarka stron internetowych: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza,

Opera  wersja  9  lub  nowsza,  Chrome  wersja  10  lub  nowsza,  Safari  z  zainstalowanymi
najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej
1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i
funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć
wpływ na poprawne wyświetlanie strony, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności
Strony, należy je wszystkie wyłączyć.

• dostęp do skrzynki  elektronicznej  (w przypadku formularza kontaktowego i  zamówienia
informacji handlowych)

• dla otrzymywania informacji ważnych dla odbioru świadczonych w związku ze Stroną usług
przydatna jest techniczna możliwość zapoznawania się z dokumentami w formacie PDF. W
przypadku braku możliwości otwierania plików w formacie PDF należy skontaktować się z
Administratorem.



§3
Rodzaje i zakres usług świadczonych  w związku ze stroną

1. W związku ze Stroną świadczone są następujące usługi:

a) usługa wyświetlania Strony internetowej
b) usługa formularza kontaktowego
d) usługa zamówienia i wysyłania lub przekazywania informacji handlowych

2. W zakresie,  w  jakim świadczenie  usług,  wskazanych  w poprzednim ustępie,  polega  na
przekazie danych przesyłanych na indywidualne żądanie Użytkownika za pomocą urządzeń
do elektronicznego przetwarzania i przechowywania  za pomocą sieci telekomunikacyjnej
bez jednoczesnej obecności stron, usługi te stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną
w  rozumieniu  ustawy o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną,  a  niniejszy  Regulamin
stanowi regulamin świadczenia tych usług, o którym mowa w rzeczonej ustawie.

3. Świadczenie  przez  Administratora  wymienionych  w  pierwszym  ustępie  niniejszego
paragrafu  usług  jest  bezpłatne,  co  nie  wyłącza  konieczności  poniesienia  na  rzecz  osób
trzecich kosztów urządzeń i środków niezbędnych do skorzystania z nich, w szczególności
komputera czy dostępu do internetu.

§4
Wyświetlanie strony internetowej

1. Administrator umożliwia wyświetlanie swojej strony internetowej, przeglądanie jej podstron
i korzystanie z narzędzi partnerów, takich jak osadzone na stronie filmy Youtube

2. Umowę o  świadczenie  usługi  wyświetlania  strony zawiera  się  poprzez  przystąpienie  do
korzystania ze Strony.

3. Rezygnacja z usługi następuje poprzez opuszczenie strony.

§5
Formularz kontaktowy

1. Na usługę formularza kontaktowego składa się: jego wypełnienie, przesłanie wiadomości i
jej otrzymanie przez Administratora na pocztę elektroniczną.

2. Umowę o świadczenie usługi formularza kontaktowego zawiera się poprzez przystąpienie
do jego wypełnienia i przesłanie wiadomości. Usługa jest wykonana w momencie przesłania
wiadomości.

§6
Zamówienie i wysyłanie lub przekazywanie informacji handlowych

1. Na usługę zamówienia i przesyłania lub przekazywania informacji handlowych składa się:
jej  zamówienie  poprzez  zaznaczenie  odpowiedniego  pola,  dostępnego  przy  formularzu
kontaktowym na  Stronie,  otrzymanie  maila  potwierdzającego  zapisanie  wraz  z  linkiem,
umożliwiającym  cofnięcie  zgody  na  przesyłanie  informacji  handlowych,  otrzymywanie



informacji  handlowych  oraz  możliwość  rezygnacji  z  usługi  poprzez  kliknięcie  w  link
dezaktywujący.

2. Usługa zamówienia i przesyłania lub przekazywania informacji handlowych w zależności
od  wyboru  Użytkownika  może  polegać  na  zamówieniu  informacji  handlowych  drogą
mailową lub przekazywanie ich drogą telefoniczną za pośrednictwem połączeń głosowych.
Możliwe jest  także zamówienie zarówno przekazywania informacji  drogą mailową jak i
telefoniczną za pośrednictwem połączeń głosowych.

3. Informacja handlowa, o której mowa w powyższych ustępach stanowi informację handlową
w  rozumieniu  ustawy  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną.  Może  zawierać  w
szczególności:  zachętę  do  zakupu  produktów  Administratora,  ofertę  na  produkty
Administratora  czy  informacje  kształtujące  pozytywny  wizerunek  Administratora  jako
przedsiębiorcy.  Informacja  przesyłana  jest  nie  częściej  niż  raz  na  miesiąc,  chyba  że
Użytkownik  zażyczy  sobie  innej  częstotliwości  przesyłania  lub  zamówi  konkretną,
indywidualnie  przygotowaną  informację  na  wskazany  przez  siebie  temat.  Administrator
deklaruje wysyłanie informacji dotyczących wyłącznie jego produktów, usług i działalności.

4. Przesyłanie  lub  przekazywanie  informacji  handlowych  tożsame  jest  z  wykorzystaniem
urządzenia końcowego Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, o którym mowa
w artykule 172 prawa telekomunikacyjnego.

5. Rezygnacja  z  usługi  wysyłania  lub  przekazywania  informacji  handlowych  odbywa  się
poprzez kliknięcie w link, pozwalający na rezygnację, przesłany na podany przez Klienta
adres  e-mail.  Po  rezygnacji  Klient  otrzymuje  maila,  potwierdzającego  rezygnację.  Po
rezygnacji z usługi istnieje możliwość jej ponownego zamówienia poprzez kliknięcie przez
Klienta  w link aktywacyjny zawarty w mailu,  potwierdzającym rezygnację.  Możliwe są
także alternatywne sposoby rezygnacji z usługi.  W przypadku chęci skorzystania z nich,
Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.

§7
Szczegółowe warunki korzystania z usług świadczonych w związku ze stroną

1. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

2. Świadczenie usług opisanych w niniejszym paragrafie wiąże się z zagrożeniami związanymi
powszechnie z korzystaniem ze stron internetowych i przesyłaniem za ich pośrednictwem
danych  osobowych  w  szczególności  z  tymi,  wynikającymi  z  działania  złośliwego
oprogramowania. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Strony w sposób świadomy
tych  zagrożeń,  z  włączoną  ochroną  antywirusową  i  upewniwszy  się  uprzednio,  że
urządzenie, z którego korzysta nie jest zainfekowane.

§8
Dane osobowe i prywatność

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach usług świadczonych w związku ze 
Stroną, a także w ramach kontaktu z Administratorem w dowolnej sprawie określa Polityka 
Prywatności.

2. Polityka Prywatności określa także sposób wykorzystywania przez Administratora plików 
cookies, logów serwera i odnośników do innych stron.



§9
Postanowienia końcowe

1. Użytkownika obowiązuje  Regulamin  w  brzmieniu  dostępnym  na  Stronie  w  chwili
korzystania z niej.

2. Użytkownika, który zamówił informacje handlowe, obowiązuje w zakresie świadczenia tej
usługi Regulamin w brzmieniu dostępnym na Stronie w chwili zamawiania tej usługi.

3. O zmianie Regulaminu Administrator informuje mailowo Użytkowników, którzy zamówili
informacje  handlowe,  przesyłając  im listę  najważniejszych  zmian  i  wersję  ujednoliconą
Regulaminu.  Regulamin  wiąże,  jeśli  Użytkownik  nie  odrzucił  go  w  ciągu  14  dni  od
otrzymania maila. Odrzucenie następuje poprzez wysłanie wiadomości, wyrażającej wolę
odrzucenia  Regulaminu  na  adres  mailowy  Administratora  i  skutkuje  rezygnacją  z
otrzymywania informacji handlowych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do nieinformowania Użytkowników, którzy zamówili
informacje handlowe o drobnych zmianach redakcyjnych Regulaminu, niemających wpływu
na sferę ich praw, obowiązków i sposobu korzystania ze Sklepu, w szczególności o tzw.
literówkach, korektach błędów językowych czy stylistycznych. 


