REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ DODIETETYKA.PL
(dalej „Regulamin”)
§ 1.
Definicje
1. Wskazane pojęcia posiadają nadane im poniżej znaczenia:
a) „Dietetyk” – Usługobiorca, profesjonalista świadczący zawodowo usługi
dietetyczne lub paramedyczne.
b) „Konto” – konto Usługobiorcy.
c) „Konto Dietetyka” – podstrona na Stronie do Dietetyka przeznaczona dla
Dietetyków, gdzie Dietetyk wprowadza swoje dane i zarządza nimi poprzez panel
administracyjny. Konto zabezpieczone jest indywidualnym hasłem.
d) „Polityka Ochrony Prywatności” – dokument określający zasady ochrony
prywatności Usługobiorców. Polityka Ochrony Prywatności jest dostępna pod
adresem http://dodietetyka.pl/ .
e) „Strona do Dietetyka” – strona internetowa mieszcząca się pod adresem
http://dodietetyka.pl/
f) „Usługobiorca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej
drogą elektroniczną za pomocą Strony do Dietetyka.
g) „Usługodawca” – firma Dietetica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Żurawiej 43, (Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000599149, REGON 363638425 ,
NIP 7010544194)
h) „Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną” – umowa zawarta między
Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą
elektroniczną za pomocą Strony do Dietetyka.
i) „Usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną, która polega na wysyłaniu i
odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na
indywidualne żądanie usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron.
2. Rozpoczęcie korzystania ze strony do Dietetyka oznacza akceptację regulaminu i
zobowiązanie do jego przestrzegania.
§ 2.
Zakres przedmiotowy Regulaminu
Regulamin określa zasady korzystania z strony do Dietetyka, a w szczególności:
a) rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną,
c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
Usługodawcy,
d) prawa i obowiązki (w tym zakazy) Stron umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną oraz odpowiedzialność za ich naruszenie,
e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
f) tryb postępowania reklamacyjnego.
§ 3.
Zakres i odpłatność świadczonych Usług
1. Usługodawca za pomocą strony do Dietetyka umożliwia w ramach świadczenia Usług:
a) zakładanie Konta na Stronie do Dietetyka,
b) publikację przez Usługobiorców opinii o Dietetykach,
c) zapoznawanie się z treścią wcześniej umieszczonych komentarzy,
d) rejestrację na wizytę u Dietetyka, jeżeli Dietetyk wyraził na to zgodę,
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e) udostępnia wyszukiwarkę Dietetyków pogrupowanych w oparciu o z góry
ustalone kryteria.
Usługodawca świadczy Usługi za pomocą Strony do Dietetyka bezpłatnie, chyba że
wyraźnie zastrzegł, że korzystanie z danej Usługi jest możliwe po dokonaniu przez
Usługobiorcę opłaty.
Założenie Konta Dietetyka jest bezpłatne, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 4 lit. b. Pierwszy
miesiąc jest traktowany jako okres próbny dla Dietetyka, w którym może on zapoznać
się z działaniem i funkcjonalnościami serwisu oraz korzystać z niego bez ograniczeń. W
tym okresie utrzymanie Konta Dietetyka jest również bezpłatne. Po upływie okresu
próbnego utrzymanie Konta Dietetyka jest płatne zgodnie z § 3 pkt. 4. Dietetykowi
przysługuje tylko jeden miesięczny okres próbny.
Usługodawca pobiera opłaty za następujące Usługi:
a) utrzymanie Konta Dietetyka w serwisie po upływie okresu próbnego,
b) rejestrację i utrzymanie Konta Dietetyka jeśli Dietetyk skorzystał już uprzednio z
miesięcznego okresu darmowego utrzymania Konta Dietetyka, a następnie z
Konta Dietetyka zrezygnował,
- za które płatność wynosi 56 zł NETTO + VAT.
Usługodawca zastrzega sobie prawo rozpoczęcia pobierania opłat za świadczenie Usług
innych niż wymienione w ust. 4 powyżej lub do odstąpienia od pobierania opłat.
O zamiarze pobrania pobierania opłat Usługodawca poinformuję z miesięcznym
wyprzedzeniem. Brak odpowiedzi na informację będzie poczytany jako zgoda na
pobranie opłaty. Informacja o niewyrażeniu zgody będzie jednoznaczna z rezygnacją z
korzystania z Usługi.
W przypadku konsumenta brak odpowiedzi na informację będzie poczytany jako
rezygnacja z Usługi. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od
otrzymania informacji o powyższych zmianach.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji oraz modyfikacji usług, narzędzi i
funkcjonalności portalu, a także do usunięcia zgromadzonych w bazie danych,
zaprzestania działalności, przeniesienia praw do portalu oraz podjęcia wszelki
dozwolonych przez prawo czynności związanych z portalem, a Usługobiorcy nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.
§ 4.
Warunki świadczenia Usług
Usługobiorca może korzystać ze Strony do Dietetyka przez 24 godziny na dobę przez 7
dni w tygodniu. Usługodawca umożliwia korzystanie z treści zawartych na Stronie do
Dietetyka także niezalogowanym Usługobiorcom.
W celu prawidłowego świadczenia Usług, sprzęt komputerowy Usługobiorcy musi
spełniać następujące wymagania techniczne:
a) posiadać dostęp do sieci Internet,
b) posiadać zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Firefox,
Chrome, Safari, IE, Opera. Zaleca się, żeby przeglądarka była zaktualizowana do
najnowszej wersji.
Usługobiorca, który zalogował się na swoje Konto może:
a) wystawiać opinie o funkcjonowaniu Dietetyków oraz edytować te opinie w
terminie do 5 dni od wystawienia,
b) dodawać i poprawiać informacje o Dietetykach,
c) dodawać komentarze do innych treści zamieszczonych na Stronie do Dietetyka,
d) zgłaszać nadużycia w serwisie.
Usługobiorca może się zalogować tylko po uprzednim założeniu Konta. Zalogowanie
następuje poprzez wpisanie w odpowiednim okienku na Stornie do Dietetyka loginu
oraz hasła. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Usługobiorcy w serwisie.

§ 5.
Zawieranie i rozwiązywanie Umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną
1. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuję poprzez założenie
i aktywację Konta na Stronie do Dietetyka.
2. W celu założenia Konta Usługodawca powinien podać:
a) login,
b) hasło,
c) adres e-mail.
3. W momencie rejestracji Konta, Usługobiorca wyraża zgodę na postanowienia
Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W przypadku niezalogowanych Usługobiorców w momencie rozpoczęcia korzystania z
serwisu wyrażają oni zgodę na postanowienia regulaminu i zobowiązują się do ich
przestrzegania.
4. Rejestracja przebiega poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego
na stronie www.dodietetyka.pl/rejestracja.
5. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich
poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez
zgody Usługobiorcy, chyba że obowiązek ujawnienia danych wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
6. Gdy Usługodawca nabierze wątpliwości co do prawdziwości danych przekazanych
podczas rejestracji Konta, Usługodawca może zwrócić się do Usługobiorcy o
przedstawienia dokumentów potwierdzających te dane.
7. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy odbywa się za jego zgodą wyrażoną
podczas rejestracji Konta. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z:
a) Polityką Ochrony Prywatności Strony do Dietetyka,
b) ustawą o ochronie danych osobowych,
c) ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Administratorem danych jest Dietetica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Żurawiej 43.
9. Usługobiorca nie może udostępniać swojego Konta lub hasła do niego innym
podmiotom.
10. Usługodawca przesyła na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość e-mail z
linkiem aktywacyjnym Konta. Kliknięcie w link powoduje aktywację Konta i będzie
uznane za akceptację niniejszego Regulaminu oraz zawarcie umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną.
11. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną poprzez
usunięcie Konta.
12. Usługobiorca i usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie. Wypowiedzenie jest skuteczne z momentem kiedy druga
strona mogła się z nim zapoznać i nie jest wymagane podanie przyczyny.
13. Konto Usługobiorcy na które nikt nie dokonał logowania przez okres co najmniej 180 dni
zostanie automatycznie skasowane i tym samym rozwiązana zostanie umowa pomiędzy
Stronami.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania Konta i Konta Dietetyka gdy
Usługobiorca lub Dietetyk wykorzystuje konto z naruszeniem obowiązującego prawa,
prawem chronionego dobra osób trzecich, w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami
albo jeżeli login jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, narusza prawo,
dobre obyczaje czy dobra osobiste osób trzecich, lub też nazwa konta sugeruje że jest to
konto wykorzystywane przez Usługodawcę co może wprowadzać innych użytkowników
w błąd.

O zamiarze zablokowania Konta/Konta Dietetyka Usługodawca powiadomi Usługobiorcę
lub Dietetyka z trzydniowym wyprzedzeniem wzywając do zaniechania lub usunięcia
naruszeń lub ich skutków w terminie trzech dni od otrzymania wezwania, a po
bezskutecznym upływie tego terminu zablokuje Konto/Konto Dietetyka. Jednakże
Usługodawca zablokuje Konto/Konto Dietetyka w trybie natychmiastowym, to jest bez
trzydniowego wyprzedzenia, jeżeli Usługobiorca lub Dietetyk naruszył bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa i oczywistym jest że nie będzie możliwe usunięcia
naruszeń lub ich skutków. Informacja o zablokowaniu Konta/Konta Dietetyka
prezentowana będzie Usługobiorcy w panelu logowania do kont.
15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w
związku z modernizacją lub przebudową serwisu albo z pracami konserwatorskimi
systemu teleinformatycznego bądź też z innych przyczyn technicznych.
§ 6.
Opiniowanie Dietetyków
1. Opinie i informacje o Dietetyku muszą:
a) dotyczyć wyłącznie sfery zawodowej Dietetyka,
b) opierać się na osobistym doświadczeniu Usługobiorcy,
c) być prawdziwe i rzetelne.
2. Opinie Usługobiorców o Dietetyku publikowane są ze wskazaniem loginu Usługobiorcy,
który jest autorem komentarza.
3. Opinie zamieszczone przez Usługobiorców nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych
ani zasad współżycia społecznego. W szczególności zakazane jest używanie wyrazów
wulgarnych, niecenzuralnych, obraźliwych, stosowanie przezwisk odnoszących się do
sfery prywatnej, rodzinnej lub oskarżanie o popełnienie przestępstw, wzywanie do
stosowania przemocy albo do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
4. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia naruszenia prawa, dóbr osobistych itp.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania wpisu. W tym celu, po
otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie powiadomi autora opinii o zaistniałej sytuacji.
Autor opinii może w terminie trzech dni przedstawić własną argumentację oraz dowody
na to iż jego wpis nie narusza prawa, Regulaminu, dóbr osobistych, dobrych obyczajów
itd. wówczas, o ile usługodawca uzna to za zasadne, odblokuje wpis.
5. Usługodawca ma prawo:
a) nie opublikować opinii,
b) opublikowaną opinię usunąć w dowolnym czasie,
- jeżeli w jego przekonaniu opinia narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
§ 7.
Konta Dietetyków
1. Dietetyk w celu korzystania z Strony do Dietetyka powinien założyć Konto Dietetyka.
2. W celu utworzenia Konta Dietetyka, Usługobiorca może podać następujące dane:
a) imię,
b) nazwisko,
c) tytuł zawodowy,
d) miasto prowadzenia działalności,
e) numer telefonu,
f) adres prowadzenia gabinetu lub przyjmowania pacjentów,
g) adres e-mail.

3. Jeden Dietetyk może posiadać tylko jedno Konto Dietetyka. Usługodawca zastrzega sobie
prawo do usuwania dublujących się Kont Dietetyków.
4. Niedopuszczalna jest zmiana imienia i nazwiska na Koncie Dietetyka, chyba że zmiana
tych danych faktycznie nastąpiła. W takich przypadkach Usługodawca może prosić
Dietetyka o przedłożenie kopii dokumentów wskazujących na zmianę imienia lub
nazwiska Dietetyka.
5. Dietetyk może na swoim Koncie Dietetyka dokonywać następujących czynności:
a) udzielać odpowiedzi na opinie Usługobiorców,
b) dodawać i zmieniać informacje o sobie, z zastrzeżeniem § 7 pkt. 4,
c) dodawać zdjęcie Dietetyka.
6. Na zdjęciu umieszczony przez Dietetyka na Koncie Dietetyka powinien znajdować się
Dietetyk będący właścicielem Konta Dietetyka. Zdjęcie powinno umożliwić rozpoznanie
Dietetyka.
7. W momencie umieszczenia zdjęcia na Koncie Dietetyka, Dietetyk wyraża zgodę na
rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku na Stronie do
Dietetyka.
8. Zamieszczenie zdjęcia w serwisie jest jednoznaczne z udzieleniem niewyłącznej,
nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystania
zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera,
wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu,
najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez
Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie
zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy.
Usunięcie Konta lub Konta Dietetyka nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej
licencji.
9. Zabrania się umieszczania na Koncie Dietetyka zdjęć nielicujących z powagą
wykonywanego zawodu oraz Strony do Dietetyka.
10. Zdjęcie oraz inne treści, które nie spełniają wymogów Regulaminu, mogą być usunięte
przez Usługodawcę bez uprzedniej informacji.
11. W momencie umieszczenia loga (znaku towarowego) na Koncie Dietetyka wyraża on
zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie loga (znaku towarowego) na
Stronie do Dietetyka.
Jeżeli logo jest prawnie chronionym znakiem towarowym Dietetyk udziela nieodpłatnej
licencji na zamieszczenie znaku towarowego na portalu (na rozpowszechnianie i
publiczne udostępnianie znaku towarowego) oraz do czynności związanych z realizacją
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na portalu do Dietetyka, w zakresie
niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
12. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta, Konta Dietetyka oraz Usługi będą
przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w formularzu
rejestracyjnym przy czym Usługobiorca może dokonać zmiany adresu wprowadzając
odpowiednie dane w formularzu konta.
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§ 8.
Reklamacje
Usługodawca udostępnia adres poczty elektronicznej (info@dodietetyka.pl) służący do
przesyłania zapytań i reklamacji.
Reklamację można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa była lub miała być
wykonana.
Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Usługodawcy.
Reklamacja powinna zawierać w szczególności przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją
uzasadniające.

5. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłane na adres poczty elektronicznej podany w
ogłoszeniu bądź na adres podany na Koncie Usługobiorcy.
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§ 9.
Zobowiązania Usługobiorcy
Usługobiorca obowiązany nie podejmować działań mogących wywołać zakłócenia
funkcjonowania lub uszkodzenia Strony do Dietetyka.
Usługobiorca będzie korzystał ze strony do Dietetyka w sposób zgodny z
przeznaczeniem, prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w
sposób nie godzący w wizerunek serwisu.
Usługobiorca zobowiązuje się nie umieszczać na Stronie do Dietetyka treści:
a) powszechnie uważane za obraźliwe,
b) reklamowych,
c) bezprawnych,
d) nieprawdziwych,
e) nielicujących z powagą serwisu,
f) zmierzających do naruszenia czyichkolwiek dóbr osobistych.
W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o
działaniach Usługobiorcy opisanych w ust. 3 powyżej, Usługodawca ma prawo przerwać,
ograniczyć świadczenie Usług lub rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Drogą
Elektroniczną poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy ze Strony do Dietetyka.

§ 10.
Zobowiązania Usługodawcy
1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.
2. Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie udostępniać Regulamin na Stronie do
Dietetyka w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści
Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się
Usługobiorca. Na żądanie Usługobiorcy Usługodawca prześle treść Regulaminu na
wskazany adres.
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§ 11.
Poufność
Usługobiorca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy informacji dostarczonych
przez Usługobiorcę w związku ze świadczeniem Usług, chyba że co innego wynika z
treści Regulaminu lub ujawnienie informacji jest potrzebne w celu wykonania Usługi
(dalej: „Informacje Poufne”).
Usługobiorca nie może ujawnić Informacji Poufnych osobom trzecim bez uprzedniej
pisemnej zgody Usługodawcy.
Zasada poufności nie ma zastosowania do informacji, która jest już publicznie znana lub
została przekazana Usługodawcy przez osobę trzecią bez naruszania obowiązku
zachowania poufności lub jest własnością Usługodawcy ujawniającej tę informację.
Wszystkie obowiązki dotyczące poufności obowiązują w czasie trwania Umowy o
Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną jak i przez okres dwóch lat po rozwiązaniu tej
umowy.

§ 12.
Odpowiedzialność
1. Usługodawca w stosunku do osób innych niż konsumenci nie odpowiada za jakiekolwiek
szkody poniesione przez Usługobiorcę bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania ze
Strony do Dietetyka chyba, że szkody zostały spowodowane z winy umyślnej
Usługodawcy. Nie odpowiada również za szkody poniesione przez Usługobiorcę bądź
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osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu lub korzystaniem ze
Strony do Dietetyka w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.
Wyłączona jest we wszystkich przypadkach odpowiedzialność za utracone korzyści.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź
niemożności skorzystania ze Strony do Dietetyka, utracone korzyści Usługobiorcy,
szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Usługobiorcy lub wszelkie
szkody powstałe w następstwie stosowania postawień niniejszego Regulaminu.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia
dostępu do Strony do Dietetyka z jakiejkolwiek przyczyny. Usługodawca nie gwarantuje,
że korzystanie ze Strony do Dietetyka będzie przebiegać w sposób niezakłócony.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe
w wyniku uniemożliwienia mu dostępu do Strony do Dietetyka lub przerw w jej
działaniu.
Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od
niego niezależnych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepojawienie się Usługobiorcy na
umówionej za pomocą Strony do Dietetyka wizycie jak również za nieodbycie się wizyty
z przyczyn leżących po stronie Dietetyka. Gdy Dietetyk lub Usługobiorca chcą odwołać
wizytę, zobligowani są do niezwłocznego poinformowania drugiej strony telefonicznie.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji
umieszczonych w serwisie przez Usługobiorcę. Usługodawca nie odpowiada za
roszczenia Usługobiorców oraz osób trzecich których prawa i uzasadniony interes
zostały naruszone poprzez te materiały. Usługobiorca przyjmuję do wiadomości i zgadza
się że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczone
przez Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw
autorskich, praw do wizerunku, znaku towarowego lub innych praw związanych z
materiałami publikowanymi na portalu przez Usługobiorców.
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa pozostające w
związku z korzystaniem przez niego ze strony do Dietetyka, a w szczególności
naruszenie dóbr osobistych, naruszenie praw autorskich oraz praw pokrewnych
związane z wpisami lub innymi czynnościami wykonywanymi przez niego na portalu do
Dietetyka.
W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami względem Usługodawcy
Usługobiorcy, których materiały naruszyły prawnie chronione dobra przystąpią do
procesu w miejsce Usługobiorcy zwalniając go z odpowiedzialności.

9. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania
wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych
dostarczonych przez Usługobiorcę Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do
tych danych.
10. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z portalu do Dietetyka i udostępnianych przez
niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Usługobiorcy. Oświadcza również że nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone materiały, dane i informacje zamieszczone
lub przechowywane na portalu.
11. Usługodawca oświadcza że nie jest zobowiązany do sprawdzania materiału
zamieszczanego przez Usługobiorców i nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną
treść i formę prezentowanych wpisów.
§ 13.
Siła wyższa

1. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwi lub opóźni wykonanie przez Usługodawcę
Usług, Usługodawca zostanie całkowicie zwolniony ze zobowiązań wynikających z faktu
świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.
2. Termin siła wyższa obejmuje jakąkolwiek przyczynę wywierającą wpływ na świadczenie
przez Usługodawcę Usług związaną z działaniami, wydarzeniami, zdarzeniami losowymi,
przeoczeniami lub wypadkami, będącymi poza kontrolą Usługodawcy i których
Usługodawca nie mógł przewidzieć.
§ 14.
Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że umowa zostaje zawarta z konsumentem.
Wówczas sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania konsumenta.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu. O tej zmianie
Usługodawca poinformuje Usługobiorców drogą elektroniczną na wskazany na
Koncie/Koncie Dietetyka adres email.
W przypadku konsumentów zmiana ta umożliwia konsumentowi odstąpienie od umowy
w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. W calu odstąpienia przesyła on na
adres e-mail Usługodawcy właściwe oświadczenie.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na Stronie do Dietetyka.

