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REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 

PLATFORMA.MAMATO.PL 

SPIS TREŚCI:  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW CYFROWYCH (LICENCJA) 

4. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO 

5. KORZYSTANIE Z PANELU KLIENTA 

6. PROWADZENIE PROFILU KLIENTA 

7. KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA 

8. KORZYSTANIE Z FORUM 

9. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

11. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym: 

https://platforma.mamato.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”). 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu 

Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z zasobów oraz funkcjonalności 

Serwisu przez użytkowników dokonujących zakupu kursów, webinarów i innych produktów cyfrowych w sklepie 

internetowym prowadzonym pod adresem: https://mamato.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy”, „Sklep”). 

Niniejszy dokument, w razie podjęcia przez Państwa decyzji o zakupie produktów cyfrowych, reguluje warunki 

korzystania z tych produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej 

odpowiedzialności. 

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,  

Zespół platforma.mamato.pl 

 

 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE 

https://platforma.mamato.pl/
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1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest JOANNA TARACHA prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą MAMATO STUDIO JOANNA TARACHA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 

posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Esej 19/3, 01-923 Warszawa, 

NIP 6922355393, REGON 364811334, adres poczty elektronicznej: platforma@mamato.pl oraz numer 

telefonu: (+48) 661 736 187 (dalej jako: „Usługodawca”). 

2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu 

Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie 

mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą lub zawodową, jeżeli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) 

przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności 

postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.  

3. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są wyłącznie warunki korzystania z zasobów i funkcjonalności Serwisu 

Internetowego, z wyłączeniem sprzedaży dostępu do Produktów Cyfrowych. Warunki zawarcia i realizacji 

umowy o dostarczanie Produktów Cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu uregulowane 

zostały w regulaminie Sklepu Internetowego prowadzonego przez Usługodawcę. 

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją 

postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez 

okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu 

Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych 

osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania 

danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w 

Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego 

jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu 

Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności. 

5. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a. FORUM – Usługa Elektroniczna, wydzielona w Serwisie Internetowym przestrzeń dyskusyjna, 

uporządkowana według tematycznych działów, w ramach której Usługobiorcy mogą udzielać się za 

pomocą publikowanych przez siebie wypowiedzi. 

b. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

c. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez 

Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim 

korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści 

kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach Cyfrowych, promocjach i 

nowościach w Serwisie Internetowym oraz Sklepie Internetowym. 

d. PANEL KLIENTA, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem 

zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego przypisany do Klienta, w 

którym gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje o zakupionych Produktach Cyfrowych 

oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego. 

e. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. 

U. Nr 24, poz. 83 ze zm.). 

f. PRODUKT CYFROWY – treści cyfrowe, udostępniane w postaci elektronicznej, do odtworzenia za 

pośrednictwem Serwisu Internetowego, przeznaczone wyłącznie dla zalogowanych Klientów, którzy 

zakupili wcześniej Produkt Cyfrowy w Sklepie Internetowym (np. kursy, webinary itp.). 

g. PROFIL KLIENTA, PROFIL – publiczna strona profilowa przypisana do Konta Klienta, zawierająca 

informacje na temat Klienta i dostępna do wglądu dla wszystkich innych osób zalogowanych w 

Serwisie Internetowym. 

h. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 

i. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny 

pod adresem internetowym https://platforma.mamato.pl.   

mailto:platforma@mamato.pl
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j. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod 

adresem internetowym: https://mamato.pl.  

k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz 

Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem. 

l. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a 

w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna 

posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – 

korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego oraz kupująca bądź zamierzająca 

kupić dostęp do Produktu Cyfrowego. 

m. USŁUGODAWCA – JOANNA TARACHA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAMATO 

STUDIO JOANNA TARACHA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: 

adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Esej 19/3, 01-923 Warszawa, NIP 

6922355393, REGON 364811334, adres poczty elektronicznej: platforma@mamato.pl oraz numer 

telefonu: (+48) 661 736 187.  

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO 

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca. 

2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, 

tematyką oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na 

uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych 

Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze 

stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych 

informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się również podejmowania działań, których celem lub 

skutkiem może być zakłócenie prawidłowego działania Serwisu albo wyrządzenie szkód po stronie 

Usługodawcy i innych Usługobiorców. 

3. Wszelkie wypowiedzi, oceny, opinie, komentarze i reakcje zamieszczane przez Usługobiorców w Serwisie 

Internetowym zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy. 

4. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 

nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie 

Internetowym przez Usługobiorców dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub 

związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej 

wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca podejmuje 

odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych. 

5. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego oraz Produktów Cyfrowych niezbędne może okazać 

się spełnienie następujących wymogów technicznych: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie 

multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa 

w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w 

przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

6. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było dla 

Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się jednak ze standardowymi 

zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, 

w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych i Produktów Cyfrowych, jest możliwość „zainfekowania” 

systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu 

wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia 

zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który 

wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego 

https://mamato.pl/
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najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny 

swojego urządzenia końcowego. 

3) ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW CYFROWYCH (LICENCJA) 

1. Dostęp do Produktów Cyfrowych zastrzeżony jest dla Klientów, którzy dokonali zakupu dostępu do 

Produktu Cyfrowego za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz posiadają Konto w Serwisie 

Internetowym. 

2. Produkty Cyfrowe udostępniane są do odtworzenia z poziomu Panelu Klienta w Serwisie Internetowym. 

Klient nie ma możliwości pobierania i zapisywania Produktów Cyfrowych w pamięci swojego urządzenia 

końcowego. 

3. Dostęp do Produktów Cyfrowych może być ograniczony lub nieograniczony czasowo – w zależności od 

informacji podanej w opisie Produktu Cyfrowego przed zakupem w Sklepie Internetowym. 

4. Produkty Cyfrowe udostępniane Klientowi w ramach Serwisu Internetowego stanowią przedmiot Prawa 

Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z Produktu Cyfrowego stanowiącego utwór w rozumieniu 

Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie 

dla celów niezarobkowych, dla własnego, osobistego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym 

Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego. 

5. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Produktu Cyfrowego oraz składających się na 

niego treści. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, 

nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do 

korzystania z Produktu Cyfrowego w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu 

Cyfrowego, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do 

terytorium i czasu (chyba że stosowne ograniczenia czasowe wynikają z opisu Produktu Cyfrowego), poprzez 

wyświetlanie, stosowanie i odtwarzanie Produktu Cyfrowego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a 

także jego przechowywania i zwielokrotniania w całości lub w części, w zakresie, w jakim jest to niezbędne 

dla wyświetlania, stosowania i odtwarzania Produktu Cyfrowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

poniższym Regulaminem. 

6. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez 

Usługodawcę. Klientowi zabrania się w szczególności utrwalania Produktu Cyfrowego w jakikolwiek sposób 

oraz jego rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie ma prawa 

kopiować udostępnionego mu Produktu Cyfrowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami 

bezwzględnie wiążącego prawa. Klientowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, 

odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt 

Cyfrowy, obchodzenia zabezpieczeń dostępu do jego zasobów, w tym ustalania kodu źródłowego Produktu 

Cyfrowego, Serwisu Internetowego oraz Panelu Klienta. 

4) PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO 

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego 

poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach 

należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa 

Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi 

Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. 

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego nie 

otrzymuje żadnych praw autorskich do zasobów, treści i materiałów, do których uzyskuje dostęp podczas 

korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę. 

5) KORZYSTANIE Z PANELU KLIENTA 
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1. Korzystanie z Panelu Klienta jest możliwe dla Usługobiorców, którzy dokonali zakupu Produktu Cyfrowego 

w Sklepie Internetowym. Dostęp do Panelu Klienta tworzony jest automatycznie z chwilą złożenia i 

opłacenia zamówienia w przedmiocie Produktu Cyfrowego, chyba że Usługobiorca posiada już Konto w 

Serwisie. Dane dostępowe do Panelu Klienta przekazywane są Usługobiorcy w wiadomości przesłanej drogą 

elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo zmienić dane 

dostępowe do Panelu Klienta w każdej chwili po zalogowaniu do Panelu Klienta, z zastrzeżeniem, że 

wybrane hasło musi być odpowiednio złożone oraz nie powinno być powtórzeniem hasła stosowanego 

przez Usługobiorcę w innych miejscach w Internecie. 

2. Usługobiorca może również utworzyć Konto samodzielnie, bez potrzeby dokonywania zakupu Produktów 

Cyfrowych w Sklepie Internetowym. W takim wypadku utworzenie Konta następuje po wykonaniu trzech 

kolejnych kroków – (1) uzupełnieniu interaktywnego formularza rejestracji widocznego na stronie Serwisu, 

(2) kliknięciu pola akcji oraz (3) aktywacji Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany 

w formularzu adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez 

Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. 

3. Usługobiorca obowiązany jest aktualizować swoje dane podane w ramach Panelu Klienta w razie ich zmiany. 

4. Usługobiorca obowiązany jest zachować dostęp do Panelu Klienta w tajemnicy przed osobami trzecimi. 

Usługobiorcy zabrania się udostępniania Panelu Klienta innym osobom, w szczególności poprzez najem lub 

użyczenie. 

5. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto Klienta w Serwisie Internetowym w tym samym czasie. 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta 

Usługobiorcy w następujących przypadkach: 

a. gdy Usługobiorca w sposób rażący lub uporczywy narusza którykolwiek punkt niniejszego 

Regulaminu; 

b. gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy należnymi 

za udzielenie dostępu do Produktów Cyfrowych;  

c. gdy działania danego Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego;  

d. gdy Usługobiorca korzysta z Serwisu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, 

szczególnie poprzez naruszenie warunków licencyjnych dotyczących zakazu rozpowszechniania, 

kopiowania i wprowadzania Produktów Cyfrowych do obrotu; 

e. gdy działania Usługobiorcy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 

Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Usługobiorców podczas 

korzystania przez nich z Serwisu; 

f. gdy Usługobiorca dostarcza w Serwisie Internetowym (w tym również na swoim Profilu albo w 

komentarzach i opiniach pod Produktami Cyfrowymi) treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści 

naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, treści 

sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, a także treści promujące 

pośrednio bądź bezpośrednio inne strony internetowe, firmy, produkty i usługi konkurencyjne 

względem Usługodawcy, Serwisu oraz Sklepu Internetowego. 

7. Ograniczenie Konta polega na wyłączeniu Usługobiorcy dostępu do niektórych funkcjonalności Konta, np. 

zablokowanie możliwości publikowania komentarzy, postów i innych treści w Serwisie Internetowym. 

8. Zawieszenie Konta polega na całkowitym wyłączeniu Usługobiorcy możliwości logowania do Konta. W czasie 

zawieszenia nie jest możliwe korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Konta.  

9. Ograniczenie lub zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub 

nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Konta 

Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą 

decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym 

niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca cofa nałożone ograniczenia lub zawieszenie Konta niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny 

jego ograniczenia lub zawieszenia. 
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10. Usługodawca przed podjęciem decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa 

Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe 

– Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć 

decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu Konta. Zawieszenie Konta następuje, gdy 

wymaga tego charakter dokonanych naruszeń albo gdy naruszenia mają charakter powtarzalny lub 

uporczywy i to pomimo zastosowanego już wcześniej przez Usługodawcę ograniczenia Konta. 

11. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu 

Usługobiorcy wiadomość z informacją o przyczynie ograniczenia lub zawieszenia na przypisany do jego 

Konta adres e-mail. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera również informację o tym, 

czy ograniczenie lub zawieszenie następuje na czas określony, czy też nieokreślony. 

12. W przypadku gdy zawieszenie Konta Usługobiorcy trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego 

zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z 

Konta z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto wraz ze 

wszystkimi przypisanymi do niego danymi zostaje usunięte. 

13. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) 

poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład drogą poczty elektronicznej pod adres: 

platforma@mamato.pl. Po usunięciu Konta nie jest możliwe logowanie do Konta oraz korzystanie z jego 

zasobów i funkcjonalności.  

14. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu należności za 

niewykorzystany okres korzystania z Produktów Cyfrowych, co nie ma na celu wyłączać ani ograniczać 

bezwzględnie wiążących praw ustawowych konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów), szczególnie w 

zakresie prawa odstąpienia od umowy na odległość. 

6) PROWADZENIE PROFILU KLIENTA 

1. Profile oraz zawarte w nich informacje są dostępne dla wszystkich Usługobiorców zalogowanych w Serwisie 

Internetowym. Usługobiorca w każdej chwili i bez podania przyczyny może edytować oraz usuwać dane 

zamieszczone na Profilu, korzystając z opcji edycji Profilu dostępnej z poziomu Panelu Klienta.  

2. Usługobiorca prowadząc swój Profil obowiązany jest zadbać, aby wszelkie informacje, dane oraz treści (w 

tym zdjęcia lub inne pliki komputerowe) zamieszczone na Profilu nie naruszały przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich. Informacje upubliczniane przez Usługobiorcę powinny być 

zgodne ze stanem faktycznym, prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd. Informacje te powinny 

odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Informacje zamieszczane na Profilu powinny być zgodne z 

prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności 

poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych 

Usługobiorców oraz osób trzecich. 

3. Usługobiorcę prowadzącego Profil obowiązuje zakaz dostarczania treści (w tym poprzez zdjęcia lub inne 

pliki komputerowe) naruszających zasady netykiety, treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów, treści 

nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii, treści o charakterze reklamowym, 

ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania ze stron, firm, produktów i usług 

konkurencyjnych wobec Usługodawcy, Serwisu i Sklepu Internetowego, w tym także adresów stron 

internetowych, ich nazw oraz logotypów. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia informacji zamieszczonych na Profilu Klienta, 

które są sprzeczne z powyższymi postanowieniami, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Usługobiorcy 

do ich samodzielnej zmiany lub usunięcia, w tym również wtedy, gdy opublikowane przez Usługobiorcę 

zdjęcia lub obrazy nie spełniają standardów estetycznych Serwisu Internetowego. 

7) KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA 
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1. Korzystanie z Newslettera jest możliwe przez Usługobiorców posiadających Konto. Po aktywacji Konta w 

Serwisie Internetowym, Usługobiorca ma możliwość wybrania interesujących go tematów oraz 

potwierdzenia chęci otrzymywania powiadomień drogą poczty elektronicznej. Usługobiorca w każdej chwili 

może zmienić zakres otrzymywanych powiadomień, korzystając z opcji dostępnych z poziomu Panelu 

Klienta. 

2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma 

możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) 

poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: platforma@mamato.pl. Usługobiorca może również samodzielnie wycofać zgodę 

na otrzymywanie powiadomień, korzystając z opcji dostępnych z poziomu Panelu Klienta.   

8) KORZYSTANIE Z FORUM 

1. Udzielanie się na Forum jest możliwe wyłącznie dla Usługobiorców, którzy posiadają Konto w Serwisie 

Internetowym. Forum polega na publikowaniu przez Usługobiorców swoich wypowiedzi (postów), które 

stają się następnie widoczne dla innych osób przeglądających Forum.  

2. Wypowiedzi na Forum oznaczone są imieniem i nazwiskiem Usługobiorcy przypisanym do jego Konta w 

Serwisie Internetowym. 

3. Usługobiorca może opublikować wypowiedź rozpoczynającą nowy wątek o określonym przez Usługobiorcę 

temacie, zgodnym z ogólną tematyką wybranego działu Forum, albo też dodać odpowiedź do istniejącego 

wątku na Forum. Usługobiorca powinien zawsze zapoznawać się z nazwą oraz opisem danego działu oraz 

wątku na Forum przed zamieszczeniem w nim swojej wypowiedzi. Wypowiedź powinna być sformułowana 

w języku polskim oraz w sposób zrozumiały dla Usługodawcy i innych Usługobiorców. Wypowiedzi 

zamieszczane na Forum powinny odnosić się do komentowanej treści 

4. Usługobiorca korzystający z Forum powinien odnosić z szacunkiem do innych osób udzielających się na 

Forum. Na Forum zabronione jest wysyłanie wypowiedzi obrażających innych Usługobiorców i 

naruszających ich dobra osobiste. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Forum do przesyłania 

niezamówionych informacji handlowych (spamu), nękania i niepokojenia innych Usługobiorców, 

wyłudzania danych oraz przesyłania treści bezprawnych, wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia 

nienawiści, rasizmu lub ksenofobii bądź innych treści sprzecznych z dobrze pojętymi regułami netykiety, 

dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. 

5. Forum współtworzone jest przez Usługobiorców, którzy są niezależnymi podmiotami trzecimi w stosunku 

do Usługodawcy i mogą oni publikować na Forum własne treści, opinie, poglądy i dane. Usługodawca 

przestrzega, aby każdy Usługobiorca zawsze ostrożnie i rozważnie oceniał i weryfikował wypowiedzi innych 

osób prezentowane na Forum. Informacje znalezione na Forum nie powinny nigdy stanowić wyłącznego 

źródła informacji na jakikolwiek interesujący Usługobiorcę temat ani też nie mogą stanowić samodzielnej 

podstawy jakichkolwiek decyzji podejmowanych przez Usługobiorcę. 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany lub usunięcia jakichkolwiek wypowiedzi dodanych przez 

Usługobiorcę na Forum, które są sprzeczne z powyższymi postanowieniami, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu Usługobiorcy do ich samodzielnej zmiany lub usunięcia, w tym również wtedy, gdy opublikowane 

przez Usługobiorcę zdjęcia lub obrazy nie spełniają standardów estetycznych Serwisu Internetowego. 

7. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek niepożądanych zachowań, podejrzanych treści lub wypowiedzi na 

Forum, każdy Usługobiorca powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Usługodawcy, na przykład korzystając 

z opcji zgłoszenia postu widocznej na Forum.  

8. Usługodawca może korzystać na Forum z pomocy wyznaczonych przez siebie moderatorów, to jest osób 

działających na zlecenie Usługodawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia do moderowania treści, w 

tym ich zmiany oraz usuwania, w zakresie i na podstawach przewidzianych niniejszym Regulaminem. 

Moderacja ma jedynie charakter pomocniczy, jednak ze względu na ograniczony czas pracy moderatorów, 

skalę i liczbę postów, ich różnorodność oraz możliwe trudności związane z weryfikacją ich treści, obecność 

moderatorów nie jest równoznaczna z tym, że treści na Forum są zweryfikowane i zgodne z Regulaminem. 
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Usługodawca zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 

2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), nie jest obowiązany do sprawdzania wszystkich przekazywanych, 

przechowywanych lub udostępnianych na Forum treści Usługobiorców. Usługodawca ma jednak prawo 

niezwłocznej zmiany lub usunięcia treści Usługobiorców, jeżeli otrzyma urzędowe zawiadomienie lub inną 

wiarygodną wiadomość na temat ich bezprawności. 

9. W razie usunięcia Konta Usługobiorcy w jakimkolwiek trybie, wypowiedzi zamieszczone przez Usługobiorcę 

na Forum do czasu usunięcia jego Konta pozostają nadal widoczne w zanonimizowanej formie (bez danych 

umożliwiających identyfikację Usługobiorcy). 

9) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ 

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: 

platforma@mamato.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące 

korzystania z Serwisu Internetowego, w tym również zasięgnąć pomocy technicznej w razie jakichkolwiek 

problemów związanych z działaniem Produktów Cyfrowych i innych funkcjonalności Serwisu. Usługobiorcy 

mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych 

kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu. 

2. Wszelkie reklamacje oraz inne zgłoszenia dotyczące Usług Elektronicznych i sposobu działania Serwisu 

Internetowego powinny zawierać co najmniej: (1) dane kontaktowe Usługobiorcy składającego reklamację; 

(2) zwięzłe przedstawienie nieprawidłowości będącej przedmiotem reklamacji, a także (3) oczekiwania 

Usługobiorcy względem sposobu rozwiązania problemu przez Usługodawcę. Usługodawca udzieli 

odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia jego otrzymania. 

10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym 

wiążą wyłącznie Usługobiorcę lub Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla 

umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio 

związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności. 

2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania 

prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Usługobiorcę, w 

szczególności podanych na Profilu lub Koncie Klienta. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest 

m. in. do zażądania od Klienta/Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub 

innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia dostępu do Panelu Klienta na czas trwania 

weryfikacji. 

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem 

natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 

4. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji usług przez Usługodawcę nie będą 

stanowiły podstawy dla Klienta/Usługobiorcy do odstąpienia od umowy lub też domagania się 

odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte 

świadczenie usług zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i 

do których powstania się nie przyczynił. 

5. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta/Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie 

zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, 

epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza 

uzasadnioną kontrolą Usługodawcy. 
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6. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, 

jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie 

– do wysokości uiszczonych kosztów za korzystanie z Serwisu i Produktów Cyfrowych, nie więcej jednak niż 

do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma 

zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, 

w tym także w przypadku braku zakupu Produktów Cyfrowych lub roszczeń niezwiązanych z Produktami 

Cyfrowymi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Usługobiorcy tylko za typowe 

szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych 

korzyści w stosunku do Klienta/Usługobiorcy. 

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi 

właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 

11) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE 

1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu 

Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług 

Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki 

DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych 

uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu, Usług 

Elektronicznych oraz Produktów Cyfrowych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające 

w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych 

skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu. 

2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy 

techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego 

zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi. 

3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej 

uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu 

w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez 

Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach 

technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywany czas trwania planowanej 

przerwy. 

4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań 

wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa  

w niniejszym punkcie 11. Regulaminu. Niniejszy punkt 11. Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza 

uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 

lub zawodową, jeśli stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumentów), przewidzianych bezwzględnie 

wiążącymi przepisami prawa. 

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany 

przepisów prawa; zmiany warunków licencji na Produkty Cyfrowe; zmiany w zakresie rodzaju oraz formy 

świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany danych 

identyfikacyjnych lub kontaktowych Usługodawcy; poprawy jakości obsługi lub bezpieczeństwa 

Usługobiorców – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. 

świadczenie Usługi Elektronicznej Panel Klienta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli 

zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest 
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Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 

15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała 

wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych (np. za korzystanie z 

zakupionych już Produktów Cyfrowych), Usługobiorca będący konsumentem (albo osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do niej przepisy dotyczące 

konsumentów) ma prawo odstąpienia od umowy. 

b. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych 

Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu 

nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane lub wykonane umowy z Usługodawcą. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 

prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.); Prawa Autorskiego; oraz inne właściwe przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

Dziękujemy za uważną lekturę! 

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na 

wstępie. 

Zapraszamy do współpracy, 

Zespół platforma.mamato.pl 

 


