
REGULAMIN SERWISU DING.PL 

 

I. Definicje 
Poniższe pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

1) Regulamin – niniejszy dokument. 

2) INTERIA.PL – oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. 

Teatralne 9A, 31-946 Kraków, posiadająca NIP: 5272644300, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000416593. 

3) Użytkownik – każdy użytkownik sieci Internet korzystający z Usługi. 

4) Użytkownik Niezalogowany – Użytkownik korzystający z Usługi bez zakładania Konta. 

5) Użytkownik Zalogowany – Użytkownik deklarujący wiek powyżej 16 roku życia korzystający 

z Usługi za pośrednictwem Konta. 

6) Umowa – umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach określonych w 

Regulaminie. 

7) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez INTERIA.PL polegająca na 

udostępnieniu Serwisu i jego funkcjonalności na rzecz Użytkownika. 

8) Serwis – platforma informacyjna prezentująca treści w postaci gazetek promocyjnych sieci 

handlowych udostępniana przez INTERIA.PL w postaci serwisu internetowego w domenie 

ding.pl oraz za pośrednictwem aplikacji udostępnianej przez INTERIA.PL dedykowanej dla 

urządzeń mobilnych. 

9) Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Usłudze dostępny dla Użytkownika Zalogowanego 

po dokonaniu uwierzytelnienia za pomocą Loginu i hasła albo konta posiadanego w 

zewnętrznych usługach. 

10) Login – unikalny identyfikator w postaci podanego przez Użytkownika Zalogowanego 

adresu e-mail za pośrednictwem którego dokonywana jest rejestracja Konta, 

umożliwiający korzystanie z Konta. 

11) Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

 

II. Zasady świadczenia i rodzaj Usługi 
1. Usługę świadczy INTERIA.PL, której dane zostały wskazane w rozdz. I pkt 2 Regulaminu. 

2. Usługa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. z dnia 13 grudnia 2018 r. – Dz.U. 

z 2019 r. poz. 123). 

3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące Usługi należy kierować za 

pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych w Serwisie lub z wykorzystaniem 



poniższych danych kontaktowych: tel.: +48 12 646 28 12, email: kontakt@ding.pl, poczta 

tradycyjna: os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. 

4. Usługa jest udostępniania bezpłatnie. 

5. Rozpoczęcie korzystania z Usługi oznacza akceptację Regulaminu. Akceptacja Regulaminu 

ma miejsce: 

a. w przypadku Użytkownika Niezalogowanego z chwilą instalacji aplikacji mobilnej 

umożliwiającej korzystanie z Serwisu albo z chwilą otwarcia strony internetowej 

Serwisu, 

b. w przypadku Użytkownika Zalogowanego w trakcie procedury rejestracji Konta, o 

której mowa w rozdz. III Regulaminu. 

6. Umowa na korzystanie z Usługi jest zawierana z chwilą akceptacji Regulaminu: 

a. na czas oznaczony, odpowiadający okresowi przetwarzania danych, o którym 

mowa w rozdz. VI ust. 6 lit. a Regulaminu, liczonemu od ostatniej zakończonej 

wizyty w Serwisie lub do czasu usunięcia danych zapisanych w plikach cookies 

przeglądarki internetowej Użytkownika, w zależności od tego, które zdarzenie 

nastąpi wcześniej – w przypadku Użytkownika Niezalogowanego korzystającego z 

Usługi za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, 

b. na czas nieoznaczony – w przypadku Użytkowników Zalogowanych oraz w 

przypadku Użytkowników Niezalogowanych korzystających z Usługi za 

pośrednictwem aplikacji mobilnej. 

7. INTERIA.PL nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Usługi jak i dostarczanych 

informacji. INTERIA.PL świadczy Usługę ze zwykłą starannością i ponosi odpowiedzialność 

za zgodność świadczenia Usługi z Umową. 

8. Z Usługi można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących 

minimalnych wymaganiach sprzętowych: 

a. dostęp do sieci Internet, 

b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu 

cookie – w przypadku Użytkowników korzystających z Serwisu za pośrednictwem 

przeglądarki internetowej, 

c. system operacyjny Android w wersji co najmniej 6.0 – w przypadku Użytkowników 

korzystających z Serwisu za pośrednictwem aplikacji mobilnej. 

9. Celem świadczenia Usługi jest prezentacja Użytkownikom treści w postaci gazetek 

promocyjnych sieci handlowych oraz udostępnienie funkcjonalności Serwisu 

umożliwiających dobór treści odpowiadających zainteresowaniom i preferencjom 

Użytkownika, w tym poprzez zaimplementowany w ramach Usługi system powiadomień 

Użytkownika. 

10. Dobór treści prezentowanych w Usłudze, o którym mowa w ust. 9 powyżej, jest 

dokonywany w oparciu o dane dostarczane przez Użytkownika, których zasady 

przetwarzania zostały określone w rozdz. VI Regulaminu. 

11. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do opracowywania oraz publikacji rankingów 

oglądalności treści prezentowanych w Usłudze. 



12. Serwis, udostępniana aplikacja mobilna, oraz zawarte w nich materiały oznaczone jako 

pochodzące od INTERIA.PL, z wyłączeniem treści prezentowanych gazetek promocyjnych 

pochodzących od sieci handlowych lub ich przedstawicieli, stanowią własność INTERIA.PL. 

13. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, 

przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z przedmiotów 

własności, o których mowa w ust. 12 powyżej, jest zabronione. 

14. Korzystanie z Usługi może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści 

Regulaminu w celach własnego użytku osobistego Użytkownika na wyłączną 

odpowiedzialność Użytkownika, a INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub 

praw osób trzecich dokonane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi. 

15. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za sprzęt, system i oprogramowanie oraz 

związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z 

Serwisu. 

III. Rejestracja i usuwanie Konta 
1. Celem rejestracji Konta wymagane jest wypełnienie przez Użytkownika formularza 

rejestracji udostępnianego w Serwisie poprzez: 

a. podanie niezbędnych danych w postaci Loginu oraz hasła, 

b. złożeniu oświadczenia przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie odpowiedniego 

pola wyboru, o tym, że ma ukończone 16 lat, zapoznał się z treścią Regulaminu i 

akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia 

Usługi. 

2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika 

adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym Konta. 

3. Z chwilą kliknięcia linku aktywacyjnego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Konto zostanie 

utworzone. Brak kliknięcia w link aktywacyjny powoduje, że Konto jest nieaktywne do 

czasu jego potwierdzenia, co uniemożliwia dokonanie logowania na Konto. 

4. Rejestracja Konta jest możliwa także z wykorzystaniem konta posiadanego w 

zewnętrznych usługach zgodnie z informacjami udostępnionymi w Serwisie, co wymaga 

dokonania logowania do tych usług w trakcie procedury rejestracji Konta. Po uzyskaniu od 

usługodawcy konta zewnętrznego informacji niezbędnych do założenia Konta konieczne 

będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej. 

5. W przypadku Konta, o którym mowa w ust. 4 powyżej, logowanie do Serwisu każdorazowo 

wymaga aktywnej sesji logowania w usłudze zewnętrznej za pośrednictwem której 

dokonano rejestracji Konta. 

6. Nie jest możliwe utworzenie Konta w Serwisie przez Użytkownika z wykorzystaniem tego 

samego adresu e-mail, który został uprzednio wykorzystany w celu utworzenia innego 

Konta, w szczególności osoba posiadająca Konto, do którego loguje się z wykorzystaniem 

hasła do Konta, nie będzie mogła utworzyć Konta z wykorzystaniem zewnętrznych usług, 



o których mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli w tych usługach posłużono się tym samym 

adresem e-mail. 

7. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od 

dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej - mailem wysłanym na adres 

email wskazany w rozdz. II ust. 3 Regulaminu - lub w formie pisemnej na adres 

korespondencyjny INTERIA.PL. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem 

http://p.iplsc.com/-/0003OB2TU7GO14JE.pdf. 

8. Użytkownik Zalogowany oświadcza, że jest uprawniony do posługiwania się danymi, 

którymi posłużył się przy rejestracji Konta oraz, że dane te są kompletne i zgodne ze 

stanem faktycznym. 

9. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do uzależnienia świadczenia Usługi z wykorzystaniem 

Konta od potwierdzenia przez Użytkownika Zalogowanego danych osobowych lub innych 

danych identyfikacyjnych. Nadesłanie wyjaśnień lub kopii dokumentu jest dobrowolne 

(nadesłane dokumenty będą niezwłocznie niszczone po wyjaśnieniu sprawy). 

10. Wraz dokonaniem rejestracji Konta, Użytkownik Zalogowany akceptuje fakt otrzymywania 

od INTERIA.PL wiadomości na podany przy rejestracji adres e-mail dotyczących 

funkcjonowania Serwisu oraz wiadomości dotyczących zbliżających się dni wolnych od 

handlu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W ustawieniach Konta Użytkownik Zalogowany 

może także skonfigurować otrzymywanie na adres e-mail innego rodzaju powiadomień 

pochodzących z Serwisu w zależności od wybranych preferencji, w tym całkowicie 

zrezygnować z otrzymywania tych powiadomień. 

11. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika Zalogowanego w każdym czasie. 

12. W celu usunięcia Konta Użytkownik Zalogowany powinien: 

a. przejść do ustawień Konta w Serwisie, a następnie z listy dostępnych zakładek 

wybrać obszar: e-mail / login, 

b. odnaleźć sekcję „Usunięcie Konta”, a następnie po zapoznaniu się z treścią 

wyświetlanych informacji kliknąć w link „Usuń Konto”, 

c. w celu kontynuowania procesu usuwania Konta Użytkownik Zalogowany 

korzystający z Loginu będzie musiał podać hasło do Konta, by potwierdzić zamiar 

usunięcia Konta. 

13. Wykonanie procedury usunięcia Konta powoduje nieodwracalne usunięcie zawartości 

Konta. 

 

IV. Ograniczenia techniczne i merytoryczne. Odpowiedzialność. 
1. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie 

operatorów telekomunikacyjnych, 



b. prawidłowość informacji, w tym informacji o cenach, dostępności produktów, 

okresów obowiązywania akcji promocyjnych, zawartych w gazetkach 

promocyjnych wyświetlanych w Serwisie. Za treści te odpowiedzialne są sieci 

handlowe, których dane materiały dotyczą. O ile w treści gazetki promocyjnej nie 

wskazano inaczej, treści w niej zawarte mają charakter informacyjny i nie stanowią 

oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 

c. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników 

zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych 

od INTERIA.PL, 

d. udostępnienie hasła i danych podmiotom upoważnionym, na podstawie 

właściwych przepisów prawa, 

e. szkody wynikające z dostępu do Konta przez osoby nieuprawnione, które są 

konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL, 

f. szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień 

Regulaminu, 

g. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych 

(konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od INTERIA.PL, 

h. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi 

okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL, 

i. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, w tym 

działaniem złośliwego oprogramowania na urządzeniu Użytkownika, 

j. mechanizmy lub funkcjonalności dostarczane przez innych dostawców usług, z 

których Użytkownik korzysta zgodnie z regulaminami tych usług. 

2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do: 

a. stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu świadczenia 

Usługi zgodnie z Regulaminem, a także w innych celach określonych w dokumencie 

polityki cookies (https://prywatnosc.interia.pl/polityka-prywatnosci), 

b. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub 

konserwacji, 

c. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn, 

d. zmiany parametrów Konta oraz funkcjonalności udostępnianych w Serwisie, 

e. zakończenia świadczenia Usługi w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub 

całości Serwisu, po opublikowaniu w Serwisie odpowiedniej informacji, 

f. zablokowania danemu Użytkownikowi dostępu do funkcji Konta lub korzystania z 

określonych mechanizmów udostępnionych w ramach Konta, lub korzystania z 

Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania 

Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub utrudniania korzystania z 

niego innym Użytkownikom. 

3. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Użytkownika do Serwisu danych o charakterze 

bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich. 

4. Użytkownik zobowiązany jest do: 



a. informowania INTERIA.PL o wszelkich zmianach, w tym zmianach danych 

Użytkownika, mających wpływ na realizację Umowy, 

b. przestrzegania Regulaminu, 

c. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa, 

d. nie naruszania praw osób trzecich, 

e. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić 

funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych 

Użytkowników lub pozostałych użytkowników sieci Internet. 

 

V. Wypowiedzenie umowy 
1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie. 

Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika Zalogowanego może odbyć się za 

pośrednictwem opcji usunięcia Konta, o której mowa w rozdz. III ust. 7 Regulaminu. 

Użytkownik Niezalogowany korzystający z Usługi za pośrednictwem aplikacji mobilnej 

może wypowiedzieć Umowę poprzez usunięcie aplikacji mobilnej oraz danych, które za jej 

pośrednictwem, zostały zapisane na urządzeniu końcowym. Użytkownik Niezalogowany 

korzystający z Usługi za pośrednictwem strony internetowej Serwisu może wypowiedzieć 

umowę poprzez usunięcie danych zapisanych w plikach cookies przeglądarki internetowej, 

z której korzysta. 

2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu  Umowy może nastąpić za 

pośrednictwem wiadomości e-mail lub listownie na adresy, o których mowa w rozdz. II ust. 

3 Regulaminu. 

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w tym usunięcia Konta, w przypadku: 

a. naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, 

b. w przypadku Użytkownika Zalogowanego, w przypadku gdy w terminie 6 miesięcy 

od rejestracji nie dokonano żadnego logowania do Konta, 

c. w przypadku Użytkownika Zalogowanego, w przypadku gdy jego oświadczenie o 

ukończeniu 16 roku życia okazało się być nieprawdziwe lub istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, 

d. w przypadku negatywnej weryfikacji lub niemożliwości jej dokonania w zakresie 

danych Użytkownika Zalogowanego lub praw do posługiwania się Loginem lub 

kontem w zewnętrznej usłudze dla celów korzystania z Konta, 

e. podjęcia decyzji o zaprzestaniu udostępniania Usługi. 

 

VI. Dane osobowe 
1. INTERIA.PL jest administratorem danych dostarczonych przez Użytkownika za 

pośrednictwem Serwisu, w tym danych charakteryzujących sposób korzystania z Usługi 



przez Użytkownika zebranych za pomocą technologii cookies lub podobnej lub danych o 

lokalizacji urządzenia końcowego (dane GeoIP) Użytkownika, które umożliwiają 

bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika i przetwarza je zgodnie z 

postanowieniami Rozporządzenia. 

2. INTERIA.PL zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

aby zapewnić zgodność przetwarzania z Rozporządzeniem, w tym stopień bezpieczeństwa 

przetwarzania adekwatny do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane 

dotyczą. 

3. W INTERIA.PL został powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się 

kontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD@firma.interia.pl lub pocztą 

tradycyjną na adres: Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp. k., Inspektor Ochrony Danych, os. 

Teatralne 9a, 31-946 Kraków. 

4. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, za wyjątkiem danych o lokalizacji urządzenia 

końcowego (dane GeoIP) Użytkownika, mogą być przetwarzane przez INTERIA.PL w 

następujących celach: 

a. udostępniania Usługi, w tym dopasowywania treści wyświetlanych w Serwisie do 

preferencji Użytkownika – podstawa prawna: wykonanie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia), 

b. monitorowania prawidłowości działania Usługi (błędy, usability, obciążenie), 

zapewnienia bezpieczeństwa, badania Usługi oraz jej rozwoju – podstawa prawna: 

prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), 

c. zapobiegania oszustwom i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna: prawnie 

uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), 

d. dopasowywania reklam wyświetlanych w Usłudze do preferencji Użytkownika – 

podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia), 

e. wysyłania powiadomień, o których mowa w rozdz. III ust. 10 zd. drugie Regulaminu 

– podstawa prawna: zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), 

f. wysyłania przez INTERIA.PL, w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, na 

podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowych – podstawa 

prawna: zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 

5. Dane o lokalizacji urządzenia końcowego (dane GeoIP), z którego korzysta Użytkownik, 

mogą być przetwarzane przez INTERIA.PL w następujących celach: 

a. doboru treści wyświetlanych w Usłudze uwzględniającego preferencje 

Użytkownika oraz lokalizację – podstawa prawna: zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia), 

b. dopasowywania reklam wyświetlanych w Usłudze do preferencji Użytkownika – 

podstawa prawna: zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 

6. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przechowywane w okresie obowiązywania 

Umowy oraz po jej wypowiedzeniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu, z zastrzeżeniem 

poniższych okresów przechowywania: 



a. 12 miesięcy od ostatniej wizyty w Serwisie – odnośnie danych charakteryzujących 

sposób korzystania z Usługi przez Użytkownika Niezalogowanego korzystającego z 

Usługi za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, 

b. 3 miesiące – odnośnie danych charakteryzujących sposób korzystania z Usługi przez 

Użytkowników Niezalogowanych korzystających z Usługi za pośrednictwem 

aplikacji mobilnej, 

c. 3 miesiące – odnośnie danych charakteryzujących sposób korzystania z Usługi przez 

Użytkowników Zalogowanych, 

d. 12 miesięcy od dnia odinstalowania aplikacji – odnośnie danych o lokalizacji 

urządzenia końcowego (dane GeoIP) Użytkownika. 

7. Przetwarzanie danych dla celów, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, może się odbywać 

przy współudziale podmiotów przetwarzających dane na zlecenie INTERIA.PL, którzy 

zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa 

osób, których dane dotyczą. 

8. Zgoda, o której mowa w ust. 4 lit. e i f oraz ust. 5 lit. a i b powyżej, może zostać cofnięta w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Użytkownik ma prawo w odniesieniu do swoich danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, 

do: 

a. dostępu do danych, informacji o procesie ich przetwarzania oraz do uzyskania kopii 

danych, 

b. sprostowania danych, 

c. usunięcia danych, 

d. ograniczenia przetwarzania, 

e. otrzymania danych i ich przenoszenia, 

f. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec 

przetwarzania danych w celach, o których mowa w ust. 4 lit. b i c powyżej, 

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach, o których mowa w 

ust. 4 lit. d powyżej, 

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. INTERIA.PL informuje, że na stronach internetowych pod adresem prywatnosc.interia.pl  

publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym przydatne dane 

kontaktowe i teleadresowe oraz funkcjonalności umożliwiające realizację praw osób, 

których dane dotyczą. 

 

VII. Postępowanie reklamacyjne 
1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy może zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres siedziby INTERIA.PL 

i powinna określać: 



a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako 

Użytkownika Serwisu, 

b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy, 

c. przyczyny oraz okoliczności uzasadniające reklamację, 

d. ewentualnie żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z 

nieznajomości Regulaminu mogą pozostać rozpatrzone negatywnie. 

3. INTERIA.PL udzieli odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, 

wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw. 

W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami 

świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi 

odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie 

wyjaśnienia tych okoliczności. 

4. Użytkownik będący konsumentem, który nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia przez 

INTERIA.PL złożonej przez siebie reklamacji, ma możliwość skorzystania z europejskiej 

platformy ODR (adres internetowy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

5. Z uwagi na fakt, że INTERIA.PL nie jest obowiązana na podstawie odrębnych przepisów do 

korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, udział INTERIA.PL w postępowaniu w 

sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest możliwy, o ile 

INTERIA.PL wyrazi wobec takiego użytkownika zgodę na udział w takim postępowaniu. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 
1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich 

praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia 

podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy 

odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa. 

2. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie. 

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: 

a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą 

elektroniczną wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki Umowy 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 spowodowanej względami 

technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa. 

4. INTERIA.PL będzie informować Użytkowników Zalogowanych o zmianach Regulaminu na 

30 dni przed wejściem zmian w życie, drogą elektroniczną za pomocą poniższych metod 

komunikowania się: 

a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika Zalogowanego – 

w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika Zalogowanego, jeśli 

w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji nie oświadczy wobec 



INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w 

Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy 

Użytkownikiem Zalogowanym a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu a Konto zostaje 

usunięte z Serwisu, 

b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi 

Zalogowanemu w trakcie logowania się przez niego na swoje Konto – w takim 

przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika Zalogowanego, jeśli w 

terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji nie oświadczy wobec 

INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w 

Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy 

Użytkownikiem Zalogowanym a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu a Konto zostaje 

usunięte z Serwisu. 

5. Wobec Użytkowników Niezalogowanych obowiązująca jest wersja Regulaminu, z chwili, w 

której korzystają z Serwisu. 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2023 roku. 


