
Regulamin strony internetowej astroporady.pl 
 

Strona internetowa astroporady.pl (Strona Internetowa) służy do gromadzenia użytkowników 

zainteresowanych przyszłą ofertą oraz otrzymywaniem newslettera. 

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. w 

rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: 

Usługodawca 

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1 

Kontakt: 

tel.: +48 (22) 51 70 490 

fax.: + 48 (22) 51 70 125  

e-mail: kontakt@bauer.pl 

Jakie usługi świadczy Wydawnictwo Bauer na swoich stronach 

Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).  

Wymagania techniczne 

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:  

• sprzęt elektroniczny,  
• połączenie z siecią Internet,  
• przeglądarkę internetową,  
• inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.  

Rejestracja dla zainteresowanych 

1. Przez Stronę Internetową oferujemy możliwość wyrażenia swojego zainteresowania naszą 
nadchodzącą ofertą poprzez rejestrację i tym samym zapisanie się na newsletter, który w 
regularnych odstępach czasu będzie informował Cię o aktualnych promocjach i treściach. 

2. Z newslettera można zrezygnować w każdej chwili bez podawania przyczyn.  
3. Szczegóły dotyczące związanego z tym gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych 

osobowych można znaleźć w naszej informacji o ochronie danych. 

 



 

Tryb postępowania reklamacyjnego  

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: 
Warszawa (04-035) ul. Motorowa 1 lub elektronicznie na adres: kontakt@bauer.pl 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.  

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.  

Ochrona prywatności  

1. Wydawnictwo Bauer gwarantuje Użytkownikom Strony Internetowej prawo wyboru w zakresie 
udostępniania informacji, które ich dotyczą.  

2. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy 
obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:  
a. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,  
b. w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Strony Internetowej 
aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.  

Ochrona danych osobowych  

Informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności, link 

https://astroporady.pl/politykaprywatnosci.pdf 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony. 
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się: 

a. w przypadku usług o charakterze czasowym, z chwilą opuszczenia stron; 
b. w przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na 
zasadach określonych w w/w regulaminach. 

3. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie ustanowiono odrębnych 
regulaminów (brak zawarcia umowy) nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta. 

Nota prawna 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do 
składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Strona Internetowa zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne 
oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i 
materiały multimedialne.  

3. Korzystanie z treści udostępnianych na Stronie internetowej nie oznacza nabycia przez 
Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub 
baz danych.  



4. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na Stronie Internetowej jedynie w 
zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 
r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.).  

5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek 
inny sposób jakiejkolwiek części Strony Internetowej w całości lub części w celach komercyjnych i 
bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa.  

Zmiana Regulaminu 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: 
a. zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z funkcjonowania 

serwisu lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, 
decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 

b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami 
technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa niezależnymi od 
Usługodawcy; 

c. zmiany zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy 
Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Usługodawcę  
dotychczasowych usług. 

2. O zmianach Regulaminu każdy Klient będzie informowany przez Usługodawcę na 14 dni przed 
wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, drogą elektroniczną, za pomocą jednej z 
poniższych metod komunikowania się: 
a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Klienta w związku z rejestracją w serwisie 

– w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeśli w terminie 14 dni od daty 
otrzymania powyższej informacji Klient nie oświadczy – drogą pisemną lub mailową - że nie 
akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego 
oświadczenia Umowa o Świadczenie Usług pomiędzy Klientem a Usługodawcą ulega 
rozwiązaniu i następuje wyrejestrowanie Klienta z serwisu, 

b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Klientowi w trakcie 
logowania się przez niego w serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże 
Klienta, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Klient nie oświadczy 
– drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W 
przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa o Świadczenie Usług pomiędzy Klientem, a  
Usługodawcą ulega rozwiązaniu i następuje wyrejestrowanie Klienta z serwisu. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w serwisie 
bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Klientów o podjęciu takiej decyzji. 

4. Każdy Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie 
pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu. 


