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REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI

LESS_

LESS_ jest Aplikacją dostępną na urządzeniach mobilnych, dzięki której Użytkownik może kupować lub licytować
różnego rodzaju produkty i usługi. Naszym celem jest udostępnienie platformy sprzedażowej, na której
Usługobiorcy mogą prezentować oferty dotyczące produktów i usług, a zainteresowani kupnem mogą kupić lub
wylicytować określone produkty.
W Aplikacji występują podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy - osoby korzystające z Aplikacji i
wystawiające swoje Produkty (Sprzedawcy) albo zamierzające dokonać zakupu Produktu (Kupujący). W takim
przypadku sama Umowa Sprzedaży zawierana jest między zainteresowanymi stronami, za pośrednictwem
Aplikacji, jednak bez naszego udziału.
Udostępniamy zatem za pomocą Aplikacji odpowiednie środki i narzędzia techniczne do zawarcia Umowy
Sprzedaży przez Usługobiorców, jednak nie jesteśmy w takim przypadku stroną zawartej Umowy, co oznacza, że
prawa i obowiązki z niej wynikające (przede wszystkim dostarczenie Produktu i dokonanie zapłaty) ciążą na
Usługobiorcach będących stroną tej Umowy.
Dokonywanie zakupów Produktów odbywać się może zarówno poprzez standardowy formularz zamówienia, jak
i metodą licytacji. Następnie zakupiony przez Kupującego Produkt jest dostarczany przez Sprzedawcę
Kupującemu na podany przez niego adres.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji
mobilnej LESS_ przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności. Aplikacja LESS_
chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi,
bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa. Korzystanie z aplikacji LESS_ możliwe jest na warunkach
licencyjnych określonych w Regulaminie.
Formuła niniejszego Regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze
warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z LESS_, regulują w szczególności zasady
korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zespół LESS_

1) O NAS
1.

Właścicielem aplikacji LESS_ jest COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą: ul. Podwale
82/84/622, 50-414 Wrocław i adresem do doręczeń: ul. Akacjowa 4n lok. 2.17, 55-040 Ślęza, KRS
0000750346, NIP 8992851201, REGON 381390129, wysokość kapitału zakładowego: 67.000, 00 zł, adres
poczty elektronicznej: contact@less.today, numer telefonu +48 737-195-555.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej LESS_ przez jej Użytkowników, w tym
warunki licencyjne oraz politykę prywatności.

2) DEFINICJE
1.

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. APLIKACJA, APLIKACJA LESS_ – aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z
elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale
stanowiącymi jego integralną część) umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z niej na urządzeniu
mobilnym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
b. AUKCJA – procedura zmierzająca do zawarcia Umowy Sprzedaży, w ramach której Sprzedawca poprzez
wystawienie Produktu zaprasza Kupujących do składania Ofert zawarcia Umowy Sprzedaży danego
Produktu celem zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługobiorcą, który zaoferował najwyższą cenę
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(licytacja). Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Usługobiorca złożył Ofertę
korzystniejszą.
c. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji przez Usługobiorców oraz prowizji
pobieranych tytułem Umowy Sprzedaży.
d. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
e. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – funkcjonalność Konta, interaktywny formularz dostępny w Aplikacji
umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu.
f. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
g. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty
elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Aplikacji, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, wystawionych Produktach, zawartych Umowach
Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Aplikacji.
h. KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za
pośrednictwem Aplikacji.
i. 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 nowościach w Aplikacji.
j. OFERTA – oferta Kupującego składana w toku Aukcji i zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
k. POLITYKA PRYWATNOŚCI – załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu określający politykę
prywatności korzystania z Aplikacji.
l. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.
U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
m. PRODUKT – dostępne w Aplikacji produkty lub usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między
Kupującym a Sprzedawcą.
n. PROMOCJA – promocje i okazje dostępne w ramach Aplikacji.
o. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji LESS_.
p. SPRZEDAWCA – Usługobiorca będący stroną Umowy Sprzedaży z Kupującym i wskazany na stronie
Aplikacji Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
q. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za
pomocą Aplikacji. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na
warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
r. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
s. UŻYTKOWNIK/USŁUGOBIORCA – (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, mająca ukończone co najmniej 13
lat; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
t. USŁUGODAWCA - COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą: ul.
Podwale 82/84/622, 50-414 Wrocław i adresem do doręczeń: ul. Akacjowa 4n lok. 2.17, 55-040 Ślęza,
KRS 0000750346, NIP 8992851201, REGON 381390129, wysokość kapitału zakładowego: 67.000, 00
zł, adres poczty elektronicznej: contact@less.today, numer telefonu +48 737-195-555
u. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
v. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców
znajdująca się w Aplikacji umożliwiająca wyszukanie zamieszczonych w Aplikacji treści, ofert.
w. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3) O APLIKACJI LESS_
1.

LESS_ jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcom wystawianie ofert sprzedaży Produktów i
zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym, a także dodawania przez Użytkowników
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2.

3.

postów zakupowych, w których Użytkownicy mogą zaprezentować kupowane przez siebie Produkty.
Stronami Umowy Sprzedaży jest z jednej strony Kupujący, a z drugiej Sprzedawca, którym jest samodzielnym
podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Poprzez Aplikację istnieje także możliwość wzięcia udziału
w Aukcjach.
Sprzedawcy mogą zawierać Umowy Sprzedaży albo jako przedsiębiorcy – w takim wypadku Kupujący może
posiadać status konsumenta, albo jako osoba prywatna nieprowadząca w tym zakresie działalności
gospodarczej – w tym wypadku Kupujący nie będzie posiadał statusu konsumenta. Sprzedawca prowadzący
sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu
ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w
szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i
obowiązany jest je świadczyć bez wad. Usługodawca jest również odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie
Umowy Sprzedaży, w której sam występuje w roli Sprzedawcy.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI LESS_
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, innych
Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji: (1) tablet,
smartfon lub inne urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu; (2) iOs 9.0, lub nowszy, (3)
Android 4.0 lub nowszy, (5) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javescript. Dodatkowo do
utworzenia Konta w Aplikacji niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej oraz dostępu do
poczty elektronicznej.
Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
Użytkownik może korzystać w Aplikacji zgodnie z jej z przeznaczeniem. Szczegółowy opis funkcjonalności
Aplikacji, w tym Konta i zasad jej działania dostępny jest w Regulaminie oraz w ramach Aplikacji.
Korzystanie z Aplikacji i jej funkcjonalności przez Użytkowników jest bezpłatne z zastrzeżeniem usługi
premium i wskazanych każdorazowo odpłatnych funkcjonalności w Aplikacji.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu
o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej stanowiącej załącznik do niniejszego
regulaminu i opublikowanej razem z regulaminem. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i zakres
przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie
stosowania w Aplikacji plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.
Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z
zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe
Usługodawcy.

5) WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1.
2.

3.
4.

Aplikacja jest dostępna do pobrania w serwisach oraz aplikacjach App Store oraz Google Play.
Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas
pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy
zawartej z podmiotem świadczącym tego typu usługi.
Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest uprzednie pobranie oraz zainstalowanie Aplikacji.
Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania
przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze
swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji
ze swojego urządzenia nie powoduje usunięcia Konta – w celu jego usunięcia Użytkownik może w każdej
chwili i bez podania przyczyny przesłać COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na
adres: contact@less.today lub też pisemnie na adres: ul. Akacjowa 4n lok. 2.17, 55-040 Ślęza.
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6) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W APLIKACJI MOBILNEJ
1.
2.

3.
4.

5.

Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
Usługobiorca może korzystać w Aplikacji Mobilnej z następujących Usług Elektronicznych:
a. Formularz Zamówienia
b. Konto
c. Newsletter
d. Wyszukiwarka
Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne.
Newsletter - korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne. 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:
contact@less.today.
Wyszukiwarka - korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i wymaga utworzenia Konta. Korzystanie z
Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną w Aplikacji bądź do poszczególnych
zakładek, zalogowania się na Konto, skorzystanie z filtrów i opcji wyszukiwania widocznych na stronie i
kliknięciu pola akcji. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po
wyszukaniu określonej treści lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Wyszukiwarki.

7) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Utworzenie Konta w Aplikacji jest warunkiem koniecznym dla uzyskania możliwości wystawiania ofert
sprzedaży Produktów, składania Zamówień.
Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)
wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) wpisaniu kodu weryfikacyjnego – w
tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W
formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nick, adres poczty
elektronicznej, data urodzenia, miejscowość zamieszkania oraz hasło. W wypadku Usługobiorców
niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy.
Istnieje także możliwość zalogowania się w Aplikacji poprzez skorzystanie z konta na platformie Facebook.
Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich
zmiany.
W ramach Konta możliwe jest wykupienie płatnej, miesięcznej subskrypcji w ramach, której Sprzedający ma
możliwość zamieszczenia między innymi większej ilości Ofert oraz zdjęć. Szczegóły wskazywane są w
Aplikacji. Płatności tytułem odpłatnej, miesięcznej subskrypcji realizowane są za pośrednictwem
Braintree/PayPal.
Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w Aplikacji w tym samym czasie.
Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili (jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia
zawarcia przez danego Usługobiorcę ostatniej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Aplikacji
Internetowego) i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z
odpowiednich ustawień Konta w Aplikacji albo poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@less.today.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:
a. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy
Regulamin;
b. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek
płatnościami na rzecz Usługodawcy;
c. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zamieszcza w ramach
oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach komentarzy lub wiadomości
przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści
bezprawne oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych
zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Aplikacji
Internetowego, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich serwisów
internetowych lub podmiotów;
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gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny wykorzystuje Konto
w Aplikacji do zawierania Umów Sprzedaży poza Aplikacją;
e. gdy działania danego Usługobiorcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny
naruszają renomę Usługodawcy lub Aplikacji.
9. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie
zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych ofert sprzedaży Produktów, składanie Zamówień
oraz zawieranie Umów Sprzedaży. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich
wystawianych za jego pośrednictwem ofert sprzedaży Produktów, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już
zawartych Umów Sprzedaży, które Sprzedawca obowiązany jest realizować – chyba że Kupujący skorzysta z
prawa odstąpienia od umowy. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania
mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym
niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego
zawieszenia, nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych.
10. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania
przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej
z 7- dniowym terminem wypowiedzenia.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez
Usługobiorcę treści w ramach Aplikacji, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w
razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych
Umów Sprzedaży dotyczących tych treści. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wezwania
Sprzedawcy do zmiany zdjęć swoich Produktów, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Aplikacji.
12. Użytkownik w związku z charakterem uzyskiwanych poprzez Aplikację informacji, powinien w należyty sposób
zabezpieczyć urządzenie mobilne przed udostępnieniem wyników osobie trzeciej oraz wycieku informacji z
własnego Konta w Aplikacji LESS_.
13. COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie odpowiada za niewłaściwe zabezpieczenie
przez Użytkownika urządzenia końcowego – smartfonu lub innego urządzenia mobilnego oraz konsekwencje
związane z udostępnieniem informacji nieuprawnionej osobie trzeciej.

8) WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Jedną z możliwości Konta w Aplikacji jest wystawienie oferty sprzedaży Produktów, które następnie będą
widoczne w Aplikacji dla wszystkich odwiedzających Aplikację. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest
poprzez skorzystanie z formularza wystawienia oferty Produktu dostępnego w odpowiedniej zakładce
Aplikacji – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Aplikacji. W zależności od
rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz
fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą oferta Produktu
zostaje wystawiona w Aplikacji.
Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności powinna określać:
a. główne cechy Produktu;
b. cenę Produktu wraz z podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi
pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
c. sposób i termin zapłaty;
d. sposób i termin dostawy;
e. miejsce i sposób składania reklamacji.
W przypadku oferty sprzedaży składanej przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna ona zawierać
także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
przez Ustawę o Prawach Konsumenta.
Oferta sprzedaży Produktu w Aplikacji ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, które ją złożył, z zastrzeżeniem
że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem
Aplikacji, Usługodawca pobiera prowizję w wysokości wskazanej Sprzedającemu przed zamieszczeniem
Oferty. Prowizja jest pobierana automatycznie za pośrednictwem serwisów Braintree/PayPal.
Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia oferty Produktu, gdy
narusza niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa z podaniem przyczyny, a w razie
bezskutecznego wezwania – do usunięcia danej oferty Produktu, co nie narusza już złożonych Zamówień i
zawartych Umów Sprzedaży mających za przedmiot ten Produkt.
Sprzedawca wystawiający ofertę Produktu obowiązany jest zamieszczać w Aplikacji jedynie informacje
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prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd.
Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym,
jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i
warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać
rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być
zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych
oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób
trzecich. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę ofert sprzedaży dotyczących dóbr i usług
wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu (produkty zakazane).
Sprzedawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez
siebie działalności gospodarczej oraz wprowadzania do obrotu wystawionego Produktu, w tym także, jeżeli
są wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne.
Sprzedawca, dla którego korzystanie z Aplikacji, w tym zawieranie Umów Sprzedaży związane jest z jego
działalnością gospodarczą, obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności
dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
oraz reklamacji.
Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień
dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu.
Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia)
oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków
oferty Produktu treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza
Aplikacją oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających
do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Aplikacji, w tym także adresów stron
internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.

9) WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY W RAMACH OPCJI KUP
TERAZ
1.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Aplikacji ma następujący przebieg:
1) Sprzedawca w ramach swojego Konta wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być
przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2) W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuję ofertę Sprzedaży) za
pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Aplikacji – złożenie Zamówienia następuje w
momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Kup teraz” w Formularzu Zamówienia – w tym
momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.
Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie
Aplikacji, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie
zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego i
Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści
zawieranej Umowy Sprzedaży.

2.
3.
4.

Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje automatycznie dane kontaktowe Kupującego
podane przez niego dobrowolnie w ramach jego Konta.
Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących
przepisów prawa – Sprzedawcy jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący
obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.
Kupujący ma możliwość złożenia jednego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Produkty
wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne Umowy
Sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami.

10) AUKCJE
1.
2.

Sprzedawca, dodając ofertę sprzedaży Produktu w Aplikacji, może wybrać dla niej opcję Aukcji.
W ramach Aukcji Sprzedawca może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się zawrzeć
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Umowę Sprzedaży wystawionego Produktu, a także okres trwania Aukcji.
Umowa Sprzedaży w przypadku Aukcji jest zawierana w wyniku przybicia, w sytuacji, w której zgodnie z
zasadami przewidzianymi w Regulaminie oraz opisie Aukcji ustalony zostaje jej zwycięzca. Zwycięzcą Aukcji
jest Kupujący, który w toku Aukcji do momentu jej zakończenia złoży najwyższą cenowo Ofertę, a
jednocześnie Oferta ta będzie wyższa bądź równa cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedawcę.
Złożenie Oferty przez Kupującego polega na wykonaniu przez Kupującego następujących kroków (1)
wybraniu przez Kupującego Produktu dostępnego w Aplikacji w ramach Aukcji; (2) podaniu proponowanej
ceny sprzedaży; (3) kliknięciu dostępnego w opisie Produktu pola „Licytuj”.
Przybicie następuje poprzez umieszczenie Sprzedawcy i Kupującemu będącemu zwycięzcą Aukcji w
odpowiedniej zakładce w ramach ich Konta niezwłocznie po zakończeniu Aukcji automatycznej informacji,
która zawiera potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Sprzedawcą a Kupującym, który jest zwycięzcą Aukcji. Dodatkowo Sprzedawcy i Kupującemu
przesyłana jest niezwłocznie automatyczna wiadomość zawierająca potwierdzenie zawarcia Umowy
Sprzedaży. W przypadku, gdy Aukcja zawiera opcję „Kup teraz”, Umowa Sprzedaży zawarta jest w
momencie kliknięcia przez jednego z Kupujących przez zakończeniem Aukcji pola „Kup teraz”, co powoduje
jednocześnie automatyczne zakończenie licytacji.
W przypadku skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży w trybie aukcji między Kupującym, a Sprzedawcą za
pośrednictwem Aplikacji, Usługodawca pobiera prowizję w wysokości wskazanej Sprzedającemu przed
zamieszczeniem Oferty. Prowizja jest pobierana automatycznie za pośrednictwem serwisów
Braintree/PayPal.

11) KOMENTARZE
1.
2.
3.

4.

Dodawanie komentarzy jest możliwe po zalogowaniu na Konto.
Usługodawca udostępnia za pomocą Aplikacji możliwość komentowania przez Usługobiorców przebiegu
transakcji, a także postów innych Użytkowników. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może
wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danego postu, oferty sprzedaży Produktu lub Aukcji.
Usługobiorca zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do sformułowania go 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. Usługobiorcę
zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
wulgaryzmów oraz treści naruszających dobra osobiste.
W przypadku bezprawnych komentarzy lub komentarzy naruszających dobra osobiste określonych osób
Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności w razie zaistnienia następujących okoliczności:
a.
b.
c.
d.

W razie otrzymania od innych Usługobiorców zgłoszenia wystąpienia możliwych nadużyć – po
uprzedniej weryfikacji przez Usługodawcę.
W przypadku sprzedaży produktów podrobionych, nieoryginalnych.
W przypadku postów niespełniających wymogów estetycznych.
W przypadkach zidentyfikowanych oszustw, kradzieży, nadużyć, przestępstw.

12) OCENY DOTYCZĄCE SPRZEDAWCÓW
1.
2.
3.
4.

5.

Usługodawca udostępnia za pomocą Aplikacji możliwość dokonywania przez Kupującego oceny danego
Sprzedawcy oraz dodania opinii.
Ocena może być wystawiona tylko w stosunku do Sprzedawców, u których faktycznie Kupujący dokonał
zakupu.
Wystawiona ocena może zostać unieważniona za zgodą autora danej oceny na wniosek jej autora lub
drugiej strony.
Kupujący korzystając z ocen obowiązany jest do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Usługodawcy, Kupującego lub Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący dokonujący oceny obowiązani są
do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Sprzedawca ma możliwość odpowiedzenia na opinię Kupującego, korzystając ze swojego Konta.
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13) KONTAKT Z NAMI
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest poczta elektroniczna (e-mail: contact@less.today), a także infolinia dostępna pod
numerem telefonu wskazanym w Aplikacji, za pośrednictwem których można wymieniać z COUNTME SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informacje dotyczące korzystania z Aplikacji. Użytkownicy mogą
kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

14) REKLAMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI i USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.
2.

3.

Reklamacje związane z działaniem Aplikacji Użytkownik może złożyć na przykład pocztą elektroniczną (email: contact@less.today) oraz pocztą tradycyjną (ul. Akacjowa 4n lok. 2.17, 55-040 Ślęza).
COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaleca podanie w opisie reklamacji: (1)
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

15) REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
1.
2.
3.
4.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupujących, a także odpowiedzialność za realizację uprawnień
w wyniku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni ponosi strona Umowy Sprzedaży – Sprzedawca.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są
określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący może złożyć bezpośrednio u danego Sprzedawcy.
Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z
prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących
przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od
umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

16) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
1.
2.

3.

4.
5.

Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i
zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą, w szczególności umów o świadczenie Usług
Elektronicznych w Aplikacji.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę
utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu.
Z zastrzeżeniem pkt. 17.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14
dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem
wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Usługodawcą można kierować zgodnie z
danymi kontaktowymi Usługodawcy podanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może przy tym
skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy z Ustawy o Prawach Konsumenta, który stanowi
załącznik nr 3 do Regulaminu.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

Strona 8 z 19

§
•

dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku
umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na
regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów;
• dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy
oferowany przez Usługodawcę). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze
Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w
którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres
siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie Regulaminu.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść
konsument:
• jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy
oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
• konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
11. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo
odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do
chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego
świadczenia.

17) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1.

2.

3.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55
60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030
Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach
dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego
polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)
wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
(więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
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organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod
adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia
czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
(więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

18) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1.

Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami oraz
do zawieranych przez nich z Usługodawcą umów o świadczenie Usług Elektronicznych oraz Umów
Sprzedaży.
2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania
prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego
konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy
niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych
dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu
poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na
czas trwania weryfikacji.
3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu
Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Aplikacji ofert
sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem ofert już przyjętych przez
Kupującego).
4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowy
Sprzedaży zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po
stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec
Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego niebędącego
konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub
uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie
w przewozie przesyłki.
8. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący niebędący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać
wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i
niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw
technicznych.
10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na
jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za
korzystanie z Usług Elektronicznych, a w przypadku roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży - do
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty
jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem
odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
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19) PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI
1.

2.

3.

4.

5.

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz jej poszczególnych
elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do
COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub innych uprawnionych podmiotów trzecich
i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona
przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie
ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego
prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać,
dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za
wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji.
Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna,
niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w
sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, innych
Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich. W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony
do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie w pamięci urządzenia mobilnego
Użytkownika, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej
przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Licencja jest udzielana w momencie
zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji i na czas jej obowiązywania.
Z chwilą zamieszczenia w Serwisie Internetowym przez Usługobiorcę treści stanowiących utwory w
rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej i nieodpłatnej
licencji, na korzystanie z opublikowanych materiałów, obejmującej także korzystanie z autorskich praw
majątkowych, również w celu promocji Serwisu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na
następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego wprowadzania do pamięci komputera,
telefonu, smartphone’a lub innego urządzenia multimedialnego jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie; (2) trwałego lub czasowego utrwalenia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie (w tym techniką cyfrową, przy użyciu komputera, w Internecie), w jak najszerszym
zakresie, w szczególności w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania
i przechowywania utworu, zarówno w całości, jak i do poszczególnych jego składników niezbędne jest jego
utrwalenie; (3) trwałego lub czasowego publicznego odtwarzania, wyświetlania oraz publicznego
udostępnienia, jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, także w Internecie) lub przechowywania utworu
techniką cyfrową.
Znaki handlowe COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz podmiotów trzecich
powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

20) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych
usług w ramach Aplikacji - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego
Regulaminu.
a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
korzystanie z Aplikacji) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała
wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący
konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy
ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników
będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany
Regulaminu nie będą miały wpływu na takie już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
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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 o Prawach Konsumenta
oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie
przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument
ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność
gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w
jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie;
a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Dziękujemy za uważną lekturę!
Zapraszamy do współpracy,
Zespół LESS_
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Załącznik numer 1 do Regulaminu
POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI

LESS_
SPIS TREŚCI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI
ODBIORCY DANYCH W APLIKACJI
PROFILOWANIE W APLIKACJI
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

4.

Niniejsza polityka prywatności Aplikacji Mobilnej ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona
źródłem obowiązków dla Usługobiorców Aplikacji Mobilnej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele
i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w
zakresie stosowania w Aplikacji plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji w wyniku świadczenia Usług
Elektronicznych jest spółka COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą: ul. Podwale
82/84/622, 50-414 Wrocław i adresem do doręczeń: ul. Akacjowa 4n lok. 2.17, 55-040 Ślęza, KRS
0000750346, NIP 8992851201, REGON 381390129, wysokość kapitału zakładowego: 67.000, 00 zł, adres
poczty elektronicznej: rodo@less.today, numer telefonu +48 737-195-555 - zwana dalej „Administratorem”
i będąca jednocześnie Usługodawcą Aplikacji Mobilnej.
Dane osobowe w Aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia
RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych
przez korzystającego z Aplikacji Mobilnej Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
(1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie
Aplikacji Mobilnej oraz w Regulaminie Aplikacji Mobilnej i niniejszej polityce prywatności danych
osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z
Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w
takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z
Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych
wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Aplikacji Mobilnej oraz w Regulaminie
Aplikacji Mobilnej; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na
Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu
prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi
wykonanie tychże obowiązków.
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5.

6.

7.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez
niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego
dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i
adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i
aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator
stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się
dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji Mobilnej dostępnym na stronach Aplikacji Mobilnej.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
1.

2.

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim
zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4)
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej
jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych
osobowych Usługobiorców Aplikacji Mobilnej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie
polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez
Administratora.

3) CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI
1.
2.

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Aplikacji.
Administrator może przetwarzać dane osobowe w Aplikacji w następujących celach, na następujących
podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie
Umowy
o
świadczenie
Usługi
Elektronicznej lub podjęcie
działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem
w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
RODO
(wykonanie
umowy)
–
przetwarzanie
jest
niezbędne
do
wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania, rozwiązania lub
wygaśnięcia w inny sposób zawartej
Umowy
o
świadczenie
Usługi
Elektronicznej.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
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administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie
uzasadnionych
interesów
Administratora – polegających na dbaniu
o
interesy
i
dobry
wizerunek
Administratora, jego Aplikacji oraz dążeniu
do świadczenia Usług Elektronicznych

realizowanego przez Administratora, nie
dłużej
jednak
niż przez
okres
przedawnienia roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności
gospodarczej.
Okres
przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności Kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata).
Administrator nie może przetwarzać
danych
w
celu
marketingu
bezpośredniego w przypadku wyrażenia
skutecznego sprzeciwu w tym zakresie
przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO (zgoda) – osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach
marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej
danych w tym celu.

Wyrażenie przez Klienta opinii

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO- osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celu wyrażenia
opinii

Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej
danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) –
przetwarzanie
jest
niezbędne
do
wypełnienia
obowiązku
prawnego
ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres
wymagany
przepisami
prawa
nakazującymi
Administratorowi
przechowywanie ksiąg rachunkowych (5
lat, licząc od początku roku następującego
po roku obrotowym, którego dane
dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub
obrona roszczeń jakie może
podnosić Administrator lub
jakie mogą być podnoszone
wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie
uzasadnionych
interesów
Administratora
– polegających na
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
roszczeń
jakie
może
podnosić
Administrator lub jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej
jednak
niż przez
okres
przedawnienia roszczeń jakie mogą być
podnoszone
wobec
Administratora
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń wobec Administratora wynosi
sześć lat).

Korzystanie z Aplikacji i
zapewnienie jej prawidłowego
działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie
uzasadnionych
interesów
Administratora – polegających na
prowadzeniu i utrzymaniu Aplikacji

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej
jednak
niż przez
okres
przedawnienia roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności
gospodarczej.
Okres
przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
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działalności gospodarczej wynosi trzy
lata).
Prowadzenie statystyk i analiza
ruchu w Aplikacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie
uzasadnionych
interesów
Administratora – polegających na
prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w
Aplikacji celem poprawy funkcjonowania i
zwiększenia zasięgu świadczonych Usług
Elektronicznych

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej
jednak
niż przez
okres
przedawnienia roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności
gospodarczej.
Okres
przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata).

4) ODBIORCY DANYCH W APLIKACJI
1.

2.

3.

4.

Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży
konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca
oprogramowania, podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich
podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych
w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie
wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie
niezbędnym do jego zrealizowania.
Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym
Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa
zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane
dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe
jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych
zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Aplikacji Mobilnej mogą być przekazywane następującym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta
w Aplikacji ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Aplikacji na
zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
b. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym
Aplikacji Mobilnej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności
dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Aplikacji Mobilnej, dostawcy poczty
elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy
technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do
zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
c. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania
danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
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5) PROFILOWANIE W APLIKACJI
1.

Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO,
oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając
to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego
profilowania.
2. Administrator może korzystać w Aplikacji z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje
podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy
Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Aplikacji. Efektem korzystania z
profilowania w Aplikacji może być np. przypomnienie o niedokończonych działaniach w Aplikacji,
przesłanie propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby.
Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z lepszych
warunków w Aplikacji
3. Profilowanie w Aplikacji polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie
Aplikacji Mobilnej, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Aplikacji.
Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby
móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma
prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki
wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes
administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku
nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z
formularza kontaktowego dostępnego na stronie Aplikacji Mobilnej.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU
LISTA PRODUKTÓW I USŁUG ZAKAZANYCH W APLIKACJI
Wystawienie oferty sprzedaży poniższych rodzajów dóbr i usług w Aplikacji jest zabronione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze oraz suplementy diety;
Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologia umożliwiająca ich hodowlę,
produkcję i handel itp.;
Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;
Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze gazu;
Usługi online zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD;
Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem;
Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności niepodlegającej nadzorowi
właściwych organów nadzoru finansowego;
Towary i usługi związane z rażącą pornografią, bestialstwem, przemocą, zawierające treści nawołujące
do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści
naruszające dobra osobiste;
Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.
Towary podrobione, naruszające praw autorskie i znaki handlowe je chroniące;
Crowdfunding;
Pośrednictwo w przyjmowaniu płatności w imieniu wielu odbiorców bez wymaganych prawem
zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych / pośredniczących.
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§
Załącznik numer 3 do Regulaminu
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK
NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
COUNTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Akacjowa 4n lok. 2.17, 55-040 Ślęza
contact@less.today
–
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
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