
 

REGULAMIN SERWISU MYFITWEB 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Art. 1. Regulamin serwisu myfitweb, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu 

myfitweb, zwanego dalej Serwisem. 

 

Art. 2. Właścicielem Serwisu jest Rafał Sokołowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Rafał Sokołowski z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Inflanckiej 19/233, 00-189 Warszawa posiadający 

numer NIP: 525-235-02-68 oraz REGON: 146424155. 

 

Art. 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają 

ochronie prawnej przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie, w tym w 

szczególności ustawę z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, 

Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawę z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 

1402 ze zm.). Wykorzystanie danych z Serwisu może odbywać sie jedynie na warunkach wskazanych 

w Regulaminie. 

  

ROZDZIAŁ II 

DEFINICJE 

 

Art. 4. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 

1) Administrator  - podmiot zapewniający udostępnianie zasobów Serwisu na rzecz 

Użytkowników. Administratorem serwisu jest Rafał Sokołowski prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Rafał Sokołowski z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Inflanckiej 

19/233, 00-189 Warszawa posiadający numer NIP: 525-235-02-68 oraz REGON: 146424155. 

2) Baza Kont - zbiór danych w postaci tekstu oraz materiałów audiowizualnych udostępnionych 

dobrowolnie Administratorowi przez Użytkowników. Dane te są za ich zgodą gromadzone, 

przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby 

świadczonych przez Administratora usług. 

3) Cennik - zestawienie aktualnych opłat i zasad płatności za poszczególne Pakiety dostępne na 

Serwisie. 

4) Hasło - przyjęty na etapie Rejestracji klucz składający się przynajmniej z 6 znaków (liter lub 

cyfr) znany wyłącznie Użytkownikowi, umożliwiający mu zalogowanie się do Konta. 

Zalogowanie do Konta wymaga ponadto podania Loginu. 



 

5) Konto - wyodrębnione dla Użytkownika miejsce w Serwisie, z którego udostępniane są mu 

narzędzia serwisu służące do stworzenia witryny internetowej. Za pomocą Konta Użytkownik 

gromadzi i zarządza dobrowolnie udostępnionymi przez niego danymi w postaci tekstu oraz 

materiałów multimedialnych. Konto zawiera również dane umożliwiające identyfikację 

Użytkownika, które podlegają szczególnej ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności, 

6) Dane Osobowe - zgromadzone poprzez wykorzystanie formularza rejestracyjnego informacje 

dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, osoby prawnej, 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przetwarzane przez 

Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach operacyjnych i 

statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w 

odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika, 

7) Login - przyjęta na etapie Rejestracji nazwa składająca się przynajmniej z 3 znaków (liter lub 

cyfr) identyfikująca Konto przysługujące indywidualnemu Użytkownikowi, którą posługuje się 

on podczas korzystania z usług Serwisu. Zalogowanie do Konta wymaga ponadto podania 

Hasła, 

8) Logowanie - proces uwierzytelnienia Użytkownika, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do 

usług Serwisu. W celu przeprowadzenia logowania wymagane jest podanie aktualnego Loginu 

i Hasła Użytkownika, 

9) Umowa –umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przez Serwis, zawarta zgodnie z 

Regulaminem pomiędzy Rafałem Sokołowskim a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej 

Regulaminem. 

10) Rejestracja - proces założenia Konta przez Użytkownika. W celu zarejestrowania konieczne 

jest podanie Loginu i Hasła oraz innych danych wymaganych do stworzenia Konta, 

11) Myfitweb - nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Rafała Sokołowskiego na 

rzecz Użytkowników na mocy Umowy. 

12) Serwis - strona internetowa umieszczona pod adresem: myfitweb.com oraz myfitweb.pl, wraz 

ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Rafał 

Sokołowski świadczy Użytkownikom usługi myfitweb. 

13) Użytkownik  – Użytkownikiem serwisu myftweb mogą być wszelkie podmioty posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osoby prawne i pełnoletnie osoby 

fizyczne). Użytkownikiem może być również niepełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 

lat trzynaście na zasadach określonych w ust. jeżeli: 

- uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego, 

- korzystając z usług świadczonych przez Rafała Sokołowskiego będzie korzystać wyłącznie z    

  własnych zarobków lub środków oddanych jej przez przedstawiciela ustawowego do 

swobodnego    



 

               użytku. 

14) Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a 

Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej 

treści Regulaminu. 

15) Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług 

myfitweb w wybranym okresie. 

  

 

ROZDZIAŁ III 

REJESTRACJA  

 

Art. 5. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest przeprowadzenie Rejestracji i stworzenie 

indywidualnego Konta. 

 

Art. 6. W celu przeprowadzenia Rejestracji konieczne jest podanie przez Użytkownika: 

1) będącego osobą fizyczną: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, Loginu oraz Hasła,  

2) będącego przedsiębiorcą: nazwy firmy, siedziby, NIP, adresu e-mail, Loginu oraz Hasła.  

Powyższe dane zostaną przypisane do Konta.  

 

Art. 7. Poprzez dokonanie Rejestracji Użytkownik: 

1) oświadcza, że dobrowolnie przystąpił do założenia Konta, 

2) oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe, 

3) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z ustawą z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu administracji Kontem i obsługi 

płatności, 

4) wyraża zgodę na wysyłanie na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty 

elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej 

pochodzących od Administratora lub jego kontrahentów,  

5) wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nazwy, inicjałów, pseudonimu 

(nicka) lub wizerunku, tworzących jego Konto pod zamieszczonymi na Serwisie komentarzami 

i innymi materiałami jego autorstwa, 

6) wyraża zgodę na otrzymywanie na podany podczas Rejestracji adres e-mail informacji 

dotyczących bieżącej działalności Serwisu, jeżeli Administrator taką usługę wprowadzi. 

Użytkownik może w każdej chwili z tego zrezygnować poprzez zgłoszenie skierowane na adres 

Administratora (pocztowy, telefoniczny, e-mail) dostępny w Serwisie, 

7) potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie jego 

postanowienia. 



 

 

Art. 8. Aktywacja Konta następuje poprzez potwierdzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego 

przesłanego przez Administratora na adres e-mail Użytkownika podany na etapie Rejestracji.  

 

ROZDZIAŁ IV 

KORZYSTANIE Z SERWISU 

 

Art. 9. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagany jest dostęp do sieci Internet oraz poprawnie 

skonfigurowana przeglądarka internetowa. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek 

niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

Art. 10. Wykorzystując narzędzia i usługi dostępne w Serwisie, za pośrednictwem Konta, Użytkownik 

może prowadzić dziennik dietetyczny czy plan treningowy od podstaw albo skorzystać z gotowych 

szablonów.  

Serwis umożliwia między innymi zarządzanie planem treningowym oraz dietetycznym, statystyki 

postępów, sekcję baza wiedzy obejmująca m.in. bazę  ćwiczeń, bazę produktów żywnościowych. 

 

Art. 11.  

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, przy 

jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.  
 

2. W zasobach Serwisu zabrania się:  

a) umieszczania plików, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub praw do ich 

publikacji w Internecie, 

b) umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami 

obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, 

wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, przedstawiających sceny 

egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści rażąco drastyczne, itp., oraz propagujące przemoc, 

piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy 

oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów. 
 

3. W przypadku zamieszczenia treści, o których mowa w ust. 2 lit. a) Administrator wystąpi do 

Użytkownika o udzielenie wyjaśnień w zakreślonym terminie, po upływie którego uprawniony będzie 

do likwidacji Konta, natomiast w przypadku treści, o których mowa w ust. 2 lit. b) konto Użytkownika, 

który zamieścił takie materiały zostanie zlikwidowane. 
 



 

4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie 

z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i 

obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do:  

a) niezakładania kont i nieumieszczania plików o nazwach nawiązujących do wyrazów 

powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem - dotyczy to także 

opisów kont i plików, 

b) opatrywania umieszczanych plików nazwami i opisami zgodnymi z ich rzeczywistą 

zawartością, 

c) umieszczania materiałów o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich 

dla osób poniżej 18 roku życia w taki sposób, by osoby niepełnoletnie lub nie życzące sobie 

kontaktu z tego typu materiałami nie były narażone na przypadkowy z nimi kontakt, 

d) działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, 

e) nieutrudniania innym Użytkownikom korzystania z serwisu, w tym przez ingerencję w 

poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego nie są przystosowane, 

f) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych Użytkowników, w 

tym niepodejmowania prób odgadnięcia haseł, 

g) niezamieszczania skryptów i programów wykonywalnych oraz nieumieszczania na serwerze 

plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników, 

w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików, sztuczne naliczanie 

punktów, sztuczne zliczanie transferu, 

h) nieumieszczania na koncie plików, które są wykorzystywane jako składniki stron www lub 

aplikacji wykonywalnych, 

i) niepobierania plików z Serwisu w jakikolwiek sposób, który powoduje pobranie pliku bez 

uprzedniego odwiedzenia przez Użytkownika stron Serwisu, z obejściem limitów transferu 

obowiązujących w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby 

przewidziane w ramach normalnych funkcji Serwisu, 

j) nieobciążania serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na założonym koncie lub inne 

działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia konta,  

 

Art. 12 Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści udostępnione oraz zapisane przez niego na 

witrynach Serwisu. Administrator nie jest zobowiązany do kontrolowania treści zamieszczonych na 

Serwisie w celu wykrycia ewentualnych naruszeń prawa.  

Jeżeli Administrator zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z powodu sprzecznej z prawem treści 

udostępnionej przez Użytkownika na swojej witrynie internetowej – Użytkownik zobowiązany jest do 

pokrycia wszystkich wynikających z tego powodu kosztów.  

 

Art. 13.  Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania swojego konta w celu wysyłania spamu. 



 

 

Art. 14. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne zabezpieczanie danych oraz ustawień 

oprogramowania, do których ma dostęp w ramach Serwisu.   

 

Art. 15. Użytkownik ma możliwość aktualizacji lub usunięcia swoich danych w ramach Konta. 

 

ROZDZIAŁ V 

USŁUGI ŚWIADCZONE NIEODPŁATNIE 

Art. 16. Usługami myfitweb świadczonymi Użytkownikowi przez Rafała Sokołowskiego nieodpłatnie 

są wszystkie usługi świadczone przez Rafała Sokołowskiego w Serwisie myfitweb, które nie stanowią 

usług świadczonych odpłatnie. 

Art. 17. Rafał Sokołowski zastrzega, iż korzystanie z części usług myfitweb świadczonych 

Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie. 

 

ROZDZIAŁ VI 

USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE 

Art. 18. Użytkownik korzystający z usług myfitweb świadczonych przez Rafała Sokołowskiego 

odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług myfitweb świadczonych nieodpłatnie. 

Usługami świadczonymi odpłatnie użytkownikowi przez Rafała Sokołowskiego za pośrednictwem 

myfitweb są: 

W ramach pakietów pro: 

a) Generator diet. 

b) Generator planów treningowych. 

c) Możliwość zapisania i udostępnienia większej ilości planów treningowych i dietetycznych w 

swoim profilu niż w przypadku konta darmowego.  

W ramach pakietów premium: 

d) Zestaw narzędzi dedykowanych klubom fitness m.in. możliwość prowadzenia profilu klubu w 

serwisie myfitweb, narzędzia umożliwiające organizację konkursów, wyzwań, przyjmowania 

zapisów na zajęcia. 

e) Generator diet. 

f) Generator planów treningowych.  

 

Art. 19. Umowy dotyczące poszczególnych planów zawierane są na czas określony, który wraz z ceną 

oraz opcjami płatniczymi dostępny jest na stronie http://myfitweb.com/LoggedOut/Home/Pro. W 

okresie obowiązywania umowy cena nie może ulec zmianie. 



 

 

Art. 20. Aktywizacja Pakietu następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez Administratora wpływu 

kwoty zgodnej z Cennikiem, nie  później niż 24 godziny od momentu potwierdzenia zaksięgowania 

zapłaty wybranego Abonamentu, 

 

Art. 20.  Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że pakiety  pro oraz premium 

dostępne są w Serwisie wyłącznie przez okres wykupionego czasu Abonamentu, zaś po upływie tego 

okresu Rafał Sokołowski może: 

a) zablokować dostęp do funkcji wchodzących w skład usługi (przywrócić możliwości jak dla 

konta usług świadczonych nieodpłatnie). 

b) Rafał Sokołowski ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę w przypadku naruszenia przez 

użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. W takim wypadku użytkownikowi nie 

przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonych opłat. 

   

Art. 21. Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 

2014 poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług 

myfitweb, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści 

cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia 

rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od 

umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Rafała Sokołowskiego o utracie prawa odstąpienia od 

Umowy. 

 

Art. 22.  Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że: 

a) do prawidłowego wykonania przez Rafał Sokołowskiego odpłatnych usług myfitweb niezbędne 

jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na systematycznym dokonywaniu i 

rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, albowiem plan indywidualny plan treningowy 

oraz indywidualny plan dietetyczny generowany jest każdorazowo w oparciu o informacje 

wskazywane przez Użytkownika po zalogowaniu się do jego konta w Serwisie myfitweb. 

 

b) stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia 

przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed 

przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach usługi myfitweb diety, 

przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub 

przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety, 

 

c) uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z 



 

osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Użytkownik oświadcza, iż przed 

przystąpieniem do korzystania z usług myfitweb stanowiących indywidualny plan treningowy 

skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak 

przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, 

 

d) indywidualne plany dietetyczne, indywidualne plany treningowe oraz treningi wideo mimo, iż 

przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na 

specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez 

Użytkownika efektów, za co Rafał Sokołowski nie ponosi odpowiedzialności. 

 

e) Plany treningowe i dietetyczne przygotowywane są indywidualnie dla każdego użytkownika 

przy założeniu, że użytkownik jest osobą zdrową. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

użytkownik zobowiązany jest skonsultować z lekarzem zakupiony plan treningowy lub 

dietetyczny. Przed skorzystaniem z pierwszego planu treningowego i dietetycznego użytkownik 

zobowiązany jest ustalić z lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety lub 

wykonywania ćwiczeń fizycznych. 

 

f) Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności 

obowiązujących w miejscu wykonywania treningów. Korzystanie z planów treningowych może 

wiązać się z ryzykiem urazów oraz kontuzji w szczególności w przypadku nieprawidłowego 

wykonywania ćwiczeń, za co Rafał Sokołowski odpowiedzialności nie ponosi. 

 

g) Plany treningowe nie są przeznaczone w szczególności dla osób posiadających wady serca lub 

kręgosłupa. 

 

h) Plany dietetyczne nie są przeznaczone w szczególności dla osób z chorobami nerek, dną 

moczanową, cukrzycą, w ciąży, po wylewach, z chorobami serca w okresie laktacji. W razie 

alergii na konkretne produkty, użytkownik zobowiązany jest korzystając z dostępnych funkcji 

zablokować dane produkty oraz poinformować o tym dietetyka. 

 

i) Rafał Sokołowski oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług 

myfitweb ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, licencji niewyłącznej, 

uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług myfitweb, 

wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z 

usług myfitweb. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym 

celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania 

z usług myfitweb, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych 



 

nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu. Wynagrodzenie 

Rafała Sokołowskiego z tytułu udzielonej licencji zawiera się w kwocie danego Abonamentu. 

 

ROZDZIAŁ VII 

REZYGNACJA, USUNIĘCIE KONTA 

 

Art. 23. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania powodów, zrezygnować z korzystania z 

Serwisu w zakresie objętym opłaconym przez niego Pakietem. W przypadku rezygnacji kwota 

uiszczonej przez Użytkownika opłaty za wybrany przez niego Pakiet nie podlega zwrotowi z 

zastrzeżeniem ust. 2. 
 

 

Art. 24. Administrator może usunąć Konto Użytkownika z Serwisu wraz z całą jego zawartością w 

przypadku naruszenia postanowień art. 11 Regulaminu. W takim przypadku Administrator wysyła do 

Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o usunięciu Konta z podaniem 

przyczyny. Kwota uiszczonej przez Użytkownika opłaty za wybrany przez niego Pakiet nie podlega 

zwrotowi. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

ODPOWIEDZIALNO ŚĆ I UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA  

 

Art. 25. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) prawdziwość informacji, w szczególności komentarzy i wpisów na witrynach internetowych 

stworzonych przez Użytkownika za pomocą narzędzi i usług dostępnych w Serwisie,  

2) skutki awarii Serwisu, powstałych bez jego winy w wyniku działania czynników niezależnych 

(siła wyższa) oraz spowodowaną przez nie utratę danych. Przez siłę wyższą należy rozumieć 

zdarzenie niezależne od Administratora w szczególności: wojnę, pożar, powódź, zamach 

terrorystyczny, trzęsienie ziemi, strajki, gradobicie, przerwy w dostawie prądu, 

3) działania Użytkowników niezgodnie z prawem, niniejszym Regulaminem oraz Polityką 

Prywatności, 

4) sposób w jaki Użytkownicy i osoby trzecie wykorzystują narzędzia, usługi i dane dostępne na 

Serwisie, 

5) skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie Hasła i Loginu Użytkownika, niezależnie od 

przyczyny, która to spowodowała, w tym także złamanie Hasła i Loginu przez osobę trzecią, 

6) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, 

wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratora, 



 

7) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami 

niezależnymi od Administratora, 

8) decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z 

zasobów Serwisu i Forum dyskusyjnego. 

Wyłączenie odpowiedzialności Administratora obejmuje wszelkie straty i utracone korzyści, w tym 

uszkodzenia programów komputerowych lub sprzętu oraz utratę danych zgromadzonych na 

elektronicznych nośnikach informatycznych. 

  

Art. 26. 1. Administrator zapewnia, że będzie dążył do zapewnienia jak najwyższej jakości usług 

realizowanych za pośrednictwem Serwisu. 
 

2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu. 

Administrator dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej. 

 

Art. 27. Administrator zastrzega sobie prawo do rozszerzania, anulowania lub zmiany narzędzi i usług 

dostępnych w Serwisie oraz do jego udoskonalania. Modyfikacje te mogą spowodować zmianę wyglądu 

Serwisu. 

 

ROZDZIAŁ IX 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   

 

Art. 28. Administrator nie udostępnia danych Użytkowników, w tym adresów e-mail oraz numeru IP, 

żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba że przepisy prawa nakazują udostępnienie tych danych.  

Zasady gromadzenia i ochrony danych opisane są w Polityce Prywatności. 

  

Art. 29. Z przyczyn technicznych Administrator ma w każdej chwili dostęp do zapisanych na serwerze 

danych Użytkowników.  

 

ROZDZIAŁ X 

REKLAMACJE  

 

Art. 30. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania Serwisu wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Dopuszcza się możliwość składania reklamacji drogą elektroniczną na adres 

kontakt@myfitweb.pl . 

 

Art. 31. Reklamacja powinna zawierać opis wad lub usterek Serwisu. Wstępnej oceny reklamacji oraz 

jej zasadności dokonuje Administrator lub upoważniony przez niego przedstawiciel. 



 

 

Art. 32. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przy czym okres 

ten może zostać przedłużony do 30 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do 

pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień 

niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. 

 

Art. 33. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Administrator usuwa wady lub usterki. 

  

ROZDZIAŁ XI 

WŁA ŚCIWO ŚĆ PRAWA 

 

Art. 34. Do stosunków między Administratorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. 

 

Art. 35. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Administratora. 

  

ROZDZIAŁ XIII 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

Art. 36. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. 

Art. 37. Regulamin może ulegać z ważnych powodów i z zastrzeżeniem prawa wypowiedzenia Umowy 

przez Użytkownika Umowy o świadczenie usług myfitweb modyfikacjom wynikającym ze zmian: 

a) warunków świadczenia i korzystanie z serwisu myfitweb 

b) funkcjonalności Serwisu myfitweb 

c) obowiązujących przepisów prawa. 

Art. 38. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie myfitweb 

przy czym Rafał Sokołowski poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w 

Serwisie myfitweb o dokonaniu zmian Regulaminu, przy czym Użytkownik może nie wyrazić zgody na 

zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług myfitweb w terminie jednego 

miesiąca od otrzymania informacji o dokonaniu zmian Regulaminu. 

Art. 39. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa 

polskiego 



 

Art. 40. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług myfitweb 

rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według 

przepisów prawa polskiego i w języku polskim. 

 


