REGULAMIN PORTALI INTERNETOWYCH PWR
Wersja obowiązująca od 24.08.2022r.

O PWR
Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu to największy w Polsce
podmiot funkcjonujący na rynku wydawnictw rolniczych, istniejący nieprzerwanie od roku 1993. Działalność wydawnicza
Spółki, w ramach której Spółka prowadzi szereg zróżnicowanych i uznanych wśród odbiorców tytułów periodyków
oraz kilkanaście tematycznych portali internetowych, od lat ukierunkowana jest na promowanie, wspieranie
i pomaganie polskim rolnikom, m.in. poprzez dostarczanie specjalistycznej wiedzy branżowej.
Głównym celem Spółki w zakresie prowadzenia portali internetowych, których dotyczy poniższy Regulamin,
jest dostarczanie odbiorcom rzetelnych i aktualnych informacji w przedmiocie najważniejszych działów produkcji rolnej
na polskiej wsi.
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1. DEFINICJE
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2) FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Użytkowników, umożliwiająca
nawiązanie kontaktu z Usługodawcą, w tym w szczególności złożenie zapytania ogólnego Usługodawcy, jak również
zadanie pytania adresowanego bezpośrednio do redakcji danego Portalu Internetowego lub poszczególnego
redaktora tego Portalu Internetowego PWR – jeżeli taka funkcjonalność jest dostępna, a także wyrażenie woli
opublikowania Ogłoszenia.
3) GRATIS – bezpłatny egzemplarz (numer) czasopisma (w formie elektronicznej lub materialnej) wydawanego przez
Usługodawcę, bezpłatny artykuł lub inna publikacja (w formie elektronicznej) opublikowane w ramach czasopisma
wydawanego przez Usługodawcę lub jakikolwiek inny bezpłatny produkt rzeczowy (w formie materialnej)
dystrybuowany przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie bądź w odrębnych regulaminach
bądź warunkach przyjętych przez Usługodawcę.
4) INFORMATOR – funkcjonalność dostępna w ramach Usługi Elektronicznej Płatny dostęp, obejmująca elektroniczną
dystrybucję cyklicznych powiadomień w formie wiadomości mailowych i wiadomości SMS z określonych
przez Usługodawcę i wybranych przez Użytkownika odrębnych kategorii, zgodnie z aktualną ofertą Usługodawcy
(np. powiadomienia agrotechniczno-pogodowe dotyczące wybranych przez Użytkownika lokalizacji oraz rodzajów
upraw, powiadomienia cenowe, powiadomienia dotyczące istotnych informacji z rynku rolniczego itp.).
5) KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
6) KONKURS – konkurs, krzyżówka, quiz lub inna zabawa organizowana lub współorganizowana przez Usługodawcę,
realizowane zgodnie z odrębnymi regułami konkursowymi udostępnianymi na stronach poszczególnych Portali
Internetowych PWR lub na innych stronach internetowych, polegające na wykonaniu przez uczestnika określonych
zadań.
7) KOMENTARZE – Usługa Elektroniczna dostępna dla zalogowanych Użytkowników, umożliwiająca komentowanie
treści, w tym w szczególności artykułów, publikowanych w Portalu Internetowym PWR, jak również odpowiadanie
na komentarze innych Użytkowników.
8) KONTO – (1) Usługa Elektroniczna dostępna dla zalogowanych Użytkowników, umożliwiająca dostęp
do zbioru zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczonego
Loginem lub indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) Użytkownika i hasłem ustanowionym
przez Użytkownika, w którym gromadzone są dane i informacje o Użytkowniku, w tym informacje o działaniach
w Portalach Internetowych PWR, oraz korzystanie z określonych funkcjonalności Portali Internetowych PWR i Usług
Elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portali Internetowych PWR, do których dostęp wymaga rejestracji
w Portalu Internetowym PWR, a także (2) ten zbiór zasobów.

9) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10) LOGIN – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika (niebędąca jego adresem poczty elektronicznej
(adresem e-mail), umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Portalu Internetowym PWR i dostęp do Konta,
wybrana przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Portalu Internetowym PWR (podczas tworzenia Konta).
11) MATERIAŁY INFORMACYJNE – wszelkie treści informacyjne publikowane w Portalach Internetowych PWR,
obejmujące m.in. materiały tekstowe, audiowizualne, zdjęcia, artykuły tematyczne itp., w tym również informacje
dotyczące możliwości rozpoczęcia współpracy z Usługodawcą oraz procesów rekrutacyjnych, a także anonse
towarzyskie publikowane na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
12) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna polegająca na elektronicznej dystrybucji cyklicznych powiadomień w formie
wiadomości mailowych albo wiadomości mailowych i wiadomości SMS, zawierających w szczególności aktualne
informacje o tematyce rolniczej, ofercie Usługodawcy i jego partnerów, dostępna dla wszystkich Użytkowników,
którzy ją zamówili.
13) OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenie Użytkownika, niezależnie od jego nazwy, dotyczące w szczególności
usług oraz przedmiotów w nim określonych, przeznaczone do opublikowania w określonych czasopismach
papierowych i elektronicznych wydawanych przez Usługodawcę i w Portalach Internetowych PWR na warunkach
określonych w Regulaminie Ogłoszeń.
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14) OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
15) PAYPRO S.A. – spółka pod firmą PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu
(adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy PoznańNowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792369887,
REGON 301345068.
16) PŁATNY DOSTĘP – Usługa Elektroniczna dostępna dla zalogowanych Użytkowników, umożliwiająca uzyskanie
dostępu do określonych przez Usługodawcę Materiałów Informacyjnych lub innych treści publikowanych
w Portalach Internetowych PWR lub do określonych funkcjonalności Portali Internetowych PWR (w tym również
do Informatora) za uiszczeniem określonej opłaty ustalonej przez Usługodawcę.
17) POLITYKA PRYWATNOŚCI – odrębny od Regulaminu dokument określający politykę prywatności korzystania
z Portali Internetowych PWR, dostępny w każdym z Portali Internetowych PWR w zakładce „Polityka prywatności”.
18) PORTALE INTERNETOWE PWR – portale internetowe należące do Usługodawcy, dostępne pod adresami
internetowymi:
http://www.pwr.agro.pl; https://www.topagrar.pl; https://profitechnika.pl; https://elita-magazyn.pl;
http://klubprenumeratora.pl ; http://agrarlex.pl ; https://warzywaiowoce.pl; https://sadnowoczesny.pl;
https://abcochronyroslin.pl; https://agrarpogoda.pl; https://agricontact.pl; https://smartwies.pl;
https://halowies.pl oraz https://mleko24.pl ,
za pośrednictwem których Usługodawca świadczy określone Usługi Elektroniczne.

19) PRENUMERATA – opłacona z góry umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który zamówił Prenumeratę
w ramach korzystania z Usługi Elektronicznej Zamówienie Prenumeraty bądź za pośrednictwem innych kanałów,
o których mowa w Regulaminie Prenumeraty, na warunkach określonych w Regulaminie Prenumeraty.
20) PREZENTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich
Użytkowników, umożliwiająca przeglądanie i zapoznawanie się z Materiałami informacyjnymi.
21) REGULAMIN – niniejszy Regulamin Portali Internetowych PWR.
22) REGULAMIN OGŁOSZEŃ – odrębny od Regulaminu Regulamin Usługi Ogłoszeń Drobnych.
23) REGULAMIN PRENUMERATY – odrębny od Regulaminu Regulamin świadczenia usługi prenumeraty czasopism
wydawanych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o.
24) SONDA – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Użytkowników, umożliwiająca udzielanie odpowiedzi
na pytania sondażowe lub ankietowe publikowane w Portalu Internetowym PWR.
25) UMOWA O USŁUGĘ ELEKTRONICZNĄ – umowa w przedmiocie świadczenia przez Usługodawcę na rzecz
Użytkownika poszczególnych Usług Elektronicznych, stanowiąca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
26) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika
zgodnie z Regulaminem.
27) USŁUGODAWCA – Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
(adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Metalowa 5, Poznań 60-118); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101146; sąd rejestrowy, w którym przechowywana
jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 000 000 zł.; NIP 7780164903, REGON 630175513
oraz adres poczty elektronicznej: bok@pwr.agro.pl.
28) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
29) USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r.
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
30) USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
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31) UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna
albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę
za pośrednictwem Portalu Internetowego PWR.
32) WYDARZENIE – wydarzenie, w tym w szczególności spotkanie, konferencja, wykład, seminarium itp., organizowane
lub współorganizowane przez Usługodawcę lub organizowane przez inne niż Usługodawca podmioty, w miejscu,
terminie i na warunkach każdorazowo wskazanych przez Usługodawcę.
33) WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Użytkowników, umożliwiająca wyszukiwanie
treści zamieszczonych w Portalu Internetowym PWR oraz zapoznawanie się z nimi.
34) ZAMÓWIENIE GRATISU – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Użytkowników, umożliwiająca złożenie
zamówienia na wybrany przez Użytkownika Gratis spośród puli aktualnie oferowanych przez Usługodawcę
Gratisów.
35) ZAMÓWIENIE PRENUMERATY – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Użytkowników, umożliwiająca
zawarcie Prenumeraty.
36) ZGŁOSZENIE DO KONKURSU – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Użytkowników, umożliwiająca
zapisanie Użytkownika do uczestnictwa w Konkursie.
37) ZGŁOSZENIE NA WYDARZENIE – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Użytkowników, umożliwiająca
zapisanie Użytkownika do uczestnictwa w Wydarzeniu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Regulamin określa:
a. generalne zasady oraz warunki funkcjonowania i korzystania z Portali Internetowych PWR,
b. rodzaje i zakres Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portali
Internetowych PWR,
c. warunki świadczenia przez Usługodawcę za pośrednictwem Portali Internetowych PWR Usług Elektronicznych,
d. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Usługę Elektroniczną,
e. pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Użytkowników,
f. warunki zmiany Regulaminu,
g. sposoby kontaktu z Usługodawcą.

2.

Właścicielem Portali Internetowych PWR jest Usługodawca.

3.

Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę na każdym z Portali Internetowych PWR. Udostępniony
przez Usługodawcę Regulamin można nieodpłatnie pobrać, utrwalić lub wydrukować.

4.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Portali Internetowych PWR jako całości oraz ich poszczególnych
elementów, w tym wszelkich treści Portali Internetowych PWR, a także logotypów, oznaczeń, wzorów i znaków
należą wyłącznie do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

5.

W Portalach Internetowych PWR mogą być publikowane odnośniki, linki lub bannery przekierowujące do innych
stron, portali lub serwisów internetowych, w tym w szczególności „przyciski” prowadzące do kont Usługodawcy
w mediach społecznościowych. Odpowiedzialność za treści publikowane na stronach, portalach lub serwisach,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jak również za przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających
te strony, portale lub serwisy, ponoszą podmioty nimi zarządzające. Ponadto w Portalach Internetowych PWR mogą
być umieszczane wtyczki przeznaczone do używania bezpośrednio w Portalach Internetowych PWR komunikatorów
społecznościowych lub określonych funkcjonalności serwisów społecznościowych. Warunki korzystania ze stron,
portali i serwisów internetowych, jak również z komunikatorów, o których mowa w niniejszym ustępie, określają
odrębne regulaminy dostawców usług dotyczących tych stron, portali, serwisów i komunikatorów.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM PORTALI INTERNETOWYCH PWR.
UMOWA O USŁUGĘ ELEKTRONICZNĄ
1.

Za pośrednictwem Portali Internetowych PWR Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi
Elektroniczne:
a. Formularz Kontaktowy
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b. Komentarze
c. Konto
d. Newsletter
e. Płatny dostęp
f. Prezentowanie Materiałów informacyjnych
g. Sonda
h. Wyszukiwarka
i. Zamówienie Gratisu
j. Zamówienie Prenumeraty
k. Zgłoszenie do Konkursu
l. Zgłoszenie na Wydarzenie.
2.

Korzystanie z Portali Internetowych PWR oraz świadczonych za ich pośrednictwem przez Usługodawcę Usług
Elektronicznych jest dobrowolne.

3.

Szczegółowe warunki korzystania z poszczególnych Usług Elektronicznych mogą określać odrębne regulaminy.

4.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portali Internetowych PWR oraz świadczonych za ich pośrednictwem
przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem, Regulaminem – a w przypadku,
o którym mowa w ust. 3 powyżej, także w sposób zgodny z regulaminami tam wskazanymi, oraz dobrymi
obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Usługodawcy
oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest w ramach korzystania z Portali Internetowych PWR oraz
świadczonych za ich pośrednictwem przez Usługodawcę Usług Elektronicznych do wprowadzania danych zgodnych
z rzeczywistym stanem faktycznym.

5.

W ramach korzystania z Portali Internetowych PWR oraz świadczonych za ich pośrednictwem przez Usługodawcę
Usług Elektronicznych Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania, przesyłania, rozsyłania, przekazywania,
udostępniania i publikowania jakichkolwiek treści i materiałów o charakterze bezprawnym, tj. sprzecznych
z prawem lub dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest:
a. dostarczanie, przesyłanie, rozsyłanie, przekazywanie, udostępnianie i publikowanie treści i materiałów
zawierających spam, niezamówione informacje handlowe, treści pornograficzne, erotyczne, obsceniczne,
wulgarne oraz nawiązujące do religii, wyznania lub przekonań,
b. umieszczanie treści i materiałów godzących w prawa osób trzecich, w tym w szczególności w prawa na dobrach
niematerialnych,
c. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ograniczenie lub całkowite uniemożliwienie
funkcjonowania Portalu Internetowego PWR.

6.

Korzystanie z Usług Elektronicznych Formularz kontaktowy, Newsletter, Prezentowanie Materiałów
informacyjnych, Sonda, Wyszukiwarka, Zamówienie Gratisu, Zamówienie Prenumeraty, Zgłoszenie do Konkursu
i Zgłoszenie na Wydarzenie nie wymaga rejestracji w Portalu Internetowym PWR (posiadania Konta) i zalogowania
do Konta oraz jest bezpłatne (nie wymaga uiszczania określonych opłat), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Usługi
Elektronicznej Zamówienie Prenumeraty może być konieczne dokonanie określonych płatności w celu zawarcia
dodatkowej odpłatnej umowy z Usługodawcą (Prenumeraty).

7.

Korzystanie z Usług Elektronicznych Komentarze i Konto wymaga rejestracji w Portalu Internetowym PWR
(posiadania Konta) i zalogowania do Konta oraz jest bezpłatne (nie wymaga uiszczania określonych opłat).

8.

Korzystanie z Usługi Elektronicznej Płatny dostęp wymaga rejestracji w Portalu Internetowym PWR (posiadania
Konta) i zalogowania do Konta oraz jest odpłatne (wymaga uiszczania określonych opłat).

9.

Dostępność poszczególnych Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, różni się w zależności
od danego Portalu Internetowego PWR. Poszczególne Usługi Elektroniczne, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą
być świadczone za pośrednictwem wszystkich albo wyłącznie niektórych Portali Internetowych PWR. Wykaz Usług
Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem poszczególnych Portali Internetowych PWR
zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są każdorazowo
publikowane w ramach poszczególnych Portali Internetowych PWR.

10. Warunkiem korzystania z Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest spełnienie przez
Użytkownika następujących wymagań technicznych niezbędnych do zapewnienia współpracy z systemem
teleinformatycznym Usługodawcy wykorzystywanym przez Usługodawcę do świadczenia Usług Elektronicznych:
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a. posiadanie urządzenia elektronicznego (komputer stacjonarny, laptop, tablet itp.) z dostępem do sieci Internet,
wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla FireFox (wersja 17.0 i wyżej), Opera (wersja 12.0 i wyżej),
Google Chrome (wersja 23.0 i wyżej), Safari (wersja 5.0 i wyżej), Microsoft Edge (wersja 25.10586.0 i wyżej),
o zalecanej minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768,
b. włączenie w przeglądarce internetowej, o której mowa w lit. a powyżej, możliwości zapisu plików cookies
oraz obsługi JavaScript,
c. posiadanie dostępu do poczty elektronicznej.
11. Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej zawarcie Umowy o Usługę Elektroniczną, przedmiotem której są Usługi
Elektroniczne, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika
z tych Usług Elektronicznych. Rozpoczęcie korzystania z Usług Elektronicznych oznacza złożenie przez Użytkownika
oświadczenia o zapoznaniu się przez Użytkownika z Regulaminem, o akceptacji Regulaminu oraz o zobowiązaniu
się Użytkownika do przestrzegania Regulaminu.
12. Zawarcie Umowy o Usługę Elektroniczną, której przedmiotem jest Usługa Elektroniczna:
a. Konto następuje w momencie zarejestrowania w Portalu internetowym PWR (utworzenia Konta) zgodnie
z Regulaminem (Rozdział 4 Regulaminu),
b. Newsletter następuje w momencie zamówienia tej usługi zgodnie z Regulaminem (Rozdział 5 Regulaminu),
c. Płatny dostęp następuje w momencie dokonania przez Użytkownika wszystkich wymaganych czynności
określonych w Regulaminie (Rozdział 6 ust. 11 Regulaminu),
co w każdym przypadku oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się przez Użytkownika
z Regulaminem, o akceptacji Regulaminu oraz o zobowiązaniu się Użytkownika do przestrzegania Regulaminu.
13. Zawarcie Umowy o Usługę Elektroniczną, przedmiotem której jest Usługa Elektroniczna Konto, jest niezbędne
do rozpoczęcia korzystania z Usług Elektronicznych Komentarze, Konto oraz Płatny dostęp.
14. Umowa o Usługę Elektroniczną, przedmiotem której jest Usługa Elektroniczna Konto bądź Newsletter, zostaje
zawarta na czas nieoznaczony. Użytkownik, który zawarł tę umowę, może w każdym czasie złożyć Usługodawcy
oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu
wypowiedzenia). Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być dla swej ważności
sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby Usługodawcy lub formie wiadomości e-mail i przesłane
na adres e-mail Usługodawcy. Zamiast złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających,
Użytkownik, który zawarł tę umowę, może skorzystać z dedykowanych funkcjonalności umożliwiających
zakończenie tych usług i rozwiązanie tej umowy – jeżeli takie funkcjonalności zostały przewidziane.
15. W zależności od aktualnej oferty Usługodawcy Umowa o Usługę Elektroniczną, przedmiotem której jest Usługa
Elektroniczna Płatny dostęp, może zostać zawarta:
a.

na czas oznaczony i ulega automatycznemu rozwiązaniu wraz z upływem terminu końcowego
jej obowiązywania, przy czym Użytkownik sam dokonuje wyboru długości czasu obowiązywania tej umowy
spośród opcji określonych przez Usługodawcę w ramach aktualnej oferty Usługodawcy,

b.

na czas nieoznaczony – z oznaczonymi, wybranymi przez Użytkownika spośród opcji określonych przez
Usługodawcę w ramach aktualnej oferty Usługodawcy, następującymi kolejno po sobie okresami
rozliczeniowymi (miesięcznymi, kwartalnymi, półrocznymi, rocznymi lub innymi).

Usługodawcy przysługuje prawo do dokonywania zmian wysokości opłat należnych tytułem korzystania z Usługi
Elektronicznej Płatny dostęp w trakcie czasu obowiązywania Umowy o Usługę Elektroniczną w tym przedmiocie
zawartej na czas nieoznaczony, ze skutkiem od nowego okresu rozliczeniowego w rozumieniu akapitu 1 lit. b
powyżej, i Usługodawca każdorazowo informuje Użytkownika, który zawarł tę umowę, o tych zmianach najpóźniej
na 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych przed zakończeniem aktualnego okresu rozliczeniowego
w rozumieniu akapitu 1 lit. b powyżej obejmującego opłatę w dotychczasowej wysokości. Użytkownik, który zawarł
tę umowę, a który nie zaakceptował tych zmian, może złożyć Usługodawcy, najpóźniej ostatniego dnia tego okresu
rozliczeniowego, oświadczenie o rezygnacji z tej umowy i w takiej sytuacji umowa ta zostaje rozwiązana wraz
z upływem tego okresu rozliczeniowego. Wysokość opłaty należnej tytułem korzystania z Usługi Elektronicznej
Płatny dostęp w danym okresie rozliczeniowym w rozumieniu akapitu 1 lit. b powyżej nie podlega zmianie w trakcie
trwania tego okresu rozliczeniowego.
Użytkownik, który zawarł Umowę o Usługę Elektroniczną, przedmiotem której jest Usługa Elektroniczna Płatny
dostęp, na czas nieoznaczony, może w każdym czasie, nie później jednak niż ostatniego dnia aktualnego okresu
rozliczeniowego w rozumieniu akapitu 1 lit. b powyżej, złożyć Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu
tej umowy, ze skutkiem na koniec tego okresu rozliczeniowego, i w takiej sytuacji umowa ta zostaje rozwiązana
wraz z upływem tego okresu rozliczeniowego.
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Oświadczenie, o którym mowa w akapitach 2 i 3 powyżej, powinno być dla swej ważności sporządzone w formie
pisemnej i przesłane na adres siedziby Usługodawcy lub formie wiadomości e-mail i przesłane na adres e-mail
Usługodawcy. Zamiast złożenia oświadczenia, o którym mowa w akapitach 2 i 3 powyżej, Użytkownik, który zawarł
Umowę o Usługę Elektroniczną, przedmiotem której jest Usługa Elektroniczna Płatny dostęp, na czas nieoznaczony,
może skorzystać z dedykowanej funkcjonalności umożliwiającej zakończenie tej Usługi Elektronicznej i rozwiązanie
tej umowy – jeżeli taka funkcjonalność została przewidziana.
16. Umowa o Usługę Elektroniczną, przedmiotem której jest Usługa Elektroniczna Komentarze, Formularz kontaktowy,
Prezentowanie Materiałów informacyjnych, Sonda, Wyszukiwarka, Zamówienie Gratisu, Zamówienie Prenumeraty,
Zgłoszenie na Wydarzenie bądź Zgłoszenie do Konkursu, zostaje zawarta na czas korzystania z tej usługi przez
Użytkownika i ulega automatycznemu rozwiązaniu wraz z momentem skorzystania z tej usługi przez Użytkownika,
przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo zaprzestania dalszego korzystania z Usługi Elektronicznej będącej
przedmiotem tej umowy, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.
17. Usługodawcy przysługuje prawo dokonywania zmian funkcjonalności Portali Internetowych PWR, jak również zmian
funkcjonalności i zakresu świadczeń objętych poszczególnymi Usługami Elektronicznymi, w tym w szczególności
zmian szaty graficznej i układu stron czy też zmian w zakresie składników (elementów) tych usług, a Usługodawca
nie jest zobowiązany do każdoczesnego informowania Użytkowników o takich zmianach. Jednakże w przypadku
zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w następstwie których określone funkcjonalności lub określony
zakres świadczeń objętych Usługami Elektronicznymi Konto, Newsletter lub Płatny dostęp ulegałyby ograniczeniu
bądź całkowitemu wyłączeniu (usunięciu), Usługodawca każdorazowo informuje Użytkownika, który zawarł Umowę
o Usługę Elektroniczną, przedmiotem której jest Usługa Elektroniczna Konto, Newsletter bądź Płatny dostęp
(na czas nieoznaczony zgodnie z postanowieniem ust. 15 akapit 1 lit. b powyżej), o tych zmianach, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wyprzedzenia. Użytkownik, który zawarł tę umowę, a nie zaakceptował tych zmian,
może złożyć Usługodawcy, najpóźniej ostatniego dnia tego okresu wyprzedzenia, oświadczenie o rezygnacji
z tej umowy i w takiej sytuacji umowa ta zostaje rozwiązana wraz z upływem tego okresu wyprzedzenia.
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być dla swej ważności sporządzone w formie
pisemnej i przesłane na adres siedziby Usługodawcy lub formie wiadomości e-mail i przesłane na adres e-mail
Usługodawcy.
18. Usługodawcy przysługuje prawo zablokowania dostępu Użytkownikowi do Konta lub rozwiązania Umowy o Usługę
Elektroniczną, przedmiotem której jest Usługa Elektroniczna Konto, w każdym momencie – bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jedynie w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z tej Usługi Elektronicznej w sposób sprzeczny
z Regulaminem.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ KONTO
1.

Rejestracja w Portalu Internetowym PWR (utworzenie Konta) w ramach jednego (dowolnego) z Portali
Internetowych PWR umożliwia korzystanie z Konta w ramach wszystkich Portali Internetowych PWR,
za pośrednictwem których Usługa Elektroniczna Konto jest świadczona.

2.

Rejestracja w Portalu Internetowym PWR (utworzenie Konta) możliwa jest w następujących trybach:
a. poprzez wypełnienie dedykowanego formularza rejestracji za pośrednictwem jednego z Portali Internetowych
PWR, na którym formularz ten jest dostępny, w zakresie Loginu lub adresu poczty elektronicznej Użytkownika,
hasła dostępu oraz innych danych wskazanych jako obowiązkowe i kliknięcie odpowiedniego pola akcji
(konkretna nazwa w zależności od Portalu Internetowego PWR) umożliwiającego wysłanie podanych danych
Użytkownika Usługodawcy,
b. automatycznie w momencie zawarcia Prenumeraty w ramach skorzystania z Usługi Elektronicznej Zamówienie
Prenumeraty.

3.

Użytkownik nie może używać jakichkolwiek systemów, środków lub narzędzi umożliwiających utworzenie Konta
zgodnie z ust. 2 powyżej w sposób zautomatyzowany, bez ingerencji człowieka.

4. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji
w Portalu Internetowym PWR (tworzenia Konta) były prawdziwe, prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem
faktycznym.
5.

Dostęp do zasobów i danych Użytkownika zgromadzonych w Koncie wymaga każdorazowego zalogowania,
co następuje poprzez użycie odpowiedniej funkcjonalności Portalu Internetowego PWR, za pośrednictwem którego
Usługa Elektroniczna Konto jest świadczona, przy użyciu Loginu lub adresu e-mail Użytkownika i hasła dostępu.

6.

Użytkownik może w dowolnym czasie po dokonaniu rejestracji w Portalu Internetowym PWR (utworzeniu Konta)
zgodnie z ust. 2 powyżej i po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Konto dokonać zmiany hasła dostępu
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do Konta oraz innych danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu Internetowym PWR
(tworzenia Konta), po uprzednim zalogowaniu się do Konta oraz poprzez użycie odpowiedniej funkcjonalności.
7.

Użytkownik może w dowolnym czasie po dokonaniu rejestracji w Portalu Internetowym PWR (utworzeniu Konta)
zgodnie z ust. 2 powyżej bez podawania przyczyny, zrezygnować z korzystania z tej usługi i zażądać od Usługodawcy
usunięcia Konta.

8.

W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Usługodawca informuje Użytkownika o usunięciu Konta w sposób
stosowny do przyjętej przez Użytkownika formy komunikacji wykorzystanej do wystosowania żądania, o którym
mowa w tym postanowieniu.

9.

Usunięcie Konta pozbawia możliwości Użytkownika logowania do Konta oraz dostępu do wszystkich funkcjonalności
Konta.

10. W ramach Usługi Elektronicznej Konto możliwe jest korzystanie z następujących funkcjonalności:
a. zmiana danych adresowych Użytkownika,
b. przeglądanie zapisanych artykułów publikowanych w Serwisach internetowych PWR,
c. historia zakupów Użytkownika,
d. dane (4 ostatnie cyfry) zapisanych kart płatniczych / kredytowych Użytkownika,
e. podgląd karty klubu prenumeratora (jeżeli została wydana Użytkownikowi),
f. aktywacja dostępu do treści objętych Prenumeratą, udostępnianych wyłącznie w ramach odpowiednich
funkcjonalności Konta, oraz zapewnienie dostępu do tych treści na warunkach określonych w Prenumeracie
i Regulaminie Prenumeraty.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ NEWSLETTER
1.

Usługodawca świadczy Usługę Elektroniczną Newsletter wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy złożyli
na nią wyraźne zamówienie.

2.

W ramach Usługi Elektronicznej Newsletter Usługodawca, z określoną przez Usługodawcę częstotliwością, przesyła
Użytkownikowi:
a. wiadomości mailowe, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), zawierające
informacje dystrybuowane w ramach tej usługi, albo
b. wiadomości mailowe, o których mowa w lit. a powyżej, i wiadomości SMS, na wskazany przez Użytkownika
numer telefonu, zawierające aktywne linki (odnośniki) przekierowujące do stron zawierających informacje
dystrybuowane w ramach tej usługi – jeżeli taka forma została przewidziana przez Usługodawcę.

3.

Złożenie zamówienia na Usługę Elektroniczną Newsletter możliwe jest następujący sposób:
a. podczas rejestracji w Portalu Internetowym PWR (tworzenia Konta) w trybie, o którym mowa w Rozdziale
4 ust. 2 lit. a Regulaminu, poprzez wybranie (kliknięcie) odpowiedniego pola akcji umożliwiającego wyrażenie
woli zamówienia tej usługi,
b. poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zamówienia tej usługi w zakresie wybranego kanału
lub kanałów informacyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, adresu poczty elektronicznej (e-mail)
lub numeru telefonu Użytkownika oraz innych danych wskazanych jako obowiązkowe, przesłanie danych
zawartych w tym formularzu do Usługodawcy i potwierdzenie woli zamówienia tej usługi poprzez kliknięcie
w automatyczne wygenerowanie link aktywacyjny przesłanego na podany przez Użytkownika adres poczty
elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu.

4.

Zamówienie Usługi Elektronicznej Newsletter stanowi potwierdzenie woli (zgody) Użytkownika na otrzymywanie
przez Użytkownika wiadomości, o których mowa w ust. 2 powyżej.

5.

Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Newsletter,
a przed złożeniem zamówienia na tę usługę i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez
zaniechanie dalszego wykonywania czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej.

6.

Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Newsletter,
po złożeniu zamówienia na tę usługę i bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania wiadomości, o których
mowa w ust. 2 lit. a powyżej, bądź wiadomości, o których mowa w ust. 2 lit. b powyżej (odwołać zgodę,
o której mowa w ust. 4 powyżej), poprzez:
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a. wystosowanie do Usługodawcy żądania o odpowiedniej treści, drogą elektroniczną – na adres
poczty elektronicznej (e-mail) Usługodawcy newsletter@pwr.agro.pl lub pisemnie – na adres Usługodawcy
PWR Sp. z o.o. ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, albo
b. wybranie (kliknięcie) w odpowiedni link umieszczany w każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach
tej usługi, albo
c. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem
zawartych w tym formularzu do Usługodawcy.
7.

https://aktualizacja.pwr.agro.pl/ i przesłanie danych

Usługodawca zaprzestaje dalszego świadczenia Usługi Elektronicznej Newsletter na rzecz Użytkownika oraz usuwa
adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu Użytkownika podany podczas składania zamówienia
na tę usługę, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej.

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.

Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Formularz Kontaktowy:
a. korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz kontaktowy polega na wypełnianiu dedykowanego formularza
kontaktowego na stronie Portalu Internetowego PWR w zakresie treści formułowanego zapytania oraz innych
danych wskazanych jako obowiązkowe i przesyłaniu danych zawartych w tym formularzu do Usługodawcy
za pośrednictwem właściwej funkcjonalności (klikanie odpowiedniego pola akcji),
b. odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytania udzielane są w sposób odpowiadający formie kontaktu
wybranej przez Użytkownika,
c. Usługodawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia jakichkolwiek postulatów, zaleceń, wskazówek ani innych
wypowiedzi Użytkownika zawartych w zapytaniu Użytkownika, w tym w szczególności do dostosowania
funkcjonalności lub treści Portalu Internetowego PWR do treści tego zapytania,
d. Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Formularz kontaktowy
i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez zaniechanie dalszego wykonywania
czynności, o których mowa w lit. a powyżej.

2.

Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Komentarze:
a.

korzystanie z Usługi Elektronicznej Komentarze polega na wypełnianiu dedykowanego formularza na stronie
Portalu Internetowego PWR, przeznaczonego do publikowania komentarzy, w tym odpowiedzi na inne
komentarze, w zakresie treści komentarza Użytkownika oraz innych danych wskazanych jako obowiązkowe
i przesyłaniu danych zawartych w tym formularzu do Usługodawcy celem opublikowania treści komentarza
za pośrednictwem właściwej funkcjonalności (klikanie odpowiedniego pola akcji),

b.

warunkiem przesłania danych przez Użytkownika celem opublikowania treści komentarza w ramach Usługi
Elektronicznej Komentarze jest posiadanie aktywnego Konta oraz uprzednie zalogowanie się do Konta,

c.

Usługodawca zapewnia moderację wszystkich treści przesłanych przez Użytkownika i publikowanych
w ramach Usługi Elektronicznej Komentarze,

d.

Usługodawcy przysługuje prawo odmowy opublikowania treści przesłanych przez Użytkownika lub usuwania
treści opublikowanych w ramach Usługi Elektronicznej Komentarze, w przypadku, gdy treści te naruszają
postanowienia Regulaminu,

e.

treści przesyłane przez Użytkownika w ramach Usługi Elektronicznej Komentarze podlegają opublikowaniu
w Portalu Internetowym PWR po uprzednim zaakceptowaniu przez Usługodawcę,

f.

treści przesłane przez Użytkownika w ramach Usługi Elektronicznej Komentarze są każdorazowo publikowane
z podaniem danych identyfikujących Użytkownika (Login lub adres poczty elektronicznej (e-mail)
oraz zanonimizowanego numeru IP Użytkownika; w przypadku usunięcia Konta po opublikowaniu tych treści,
zamiast Loginu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail) treści te są oznaczane adnotacją „Konto usunięte”,

g.

treści publikowane w ramach Usługi Elektronicznej Komentarze są ogólnodostępne dla wszystkich
Użytkowników,

h.

Użytkownik może w dowolnym czasie po opublikowaniu treści komentarza w ramach korzystania z Usługi
Elektronicznej Komentarze bez podania przyczyny usunąć komentarz przy użyciu odpowiedniej
funkcjonalności Konta,
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3.

i.

Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Komentarze
i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez zaniechanie dalszego wykonywania
czynności, o których mowa w lit. a powyżej,

j.

zaprzestanie korzystania z Usługi Elektronicznej Komentarze lub usunięcie Konta nie wpływa na treści dodane
przez Użytkownika w ramach Usługi Elektronicznej Komentarze przed zaprzestaniem korzystania z tej usługi
lub przed usunięciem Konta.

Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Prezentowanie Materiałów informacyjnych:
a. korzystanie z Usługi Elektronicznej Prezentowanie Materiałów informacyjnych polega na przeglądaniu
i zapoznawaniu się z Materiałami informacyjnymi dostępnymi dla każdego Użytkownika,
b. Usługa Elektroniczna Prezentowanie Materiałów informacyjnych nie obejmuje Materiałów informacyjnych
dostępnych wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w Portalu Internetowym PWR (posiadających
Konto), w tym również Materiałów informacyjnych objętych Usługą Elektroniczną Płatny dostęp; w przypadku,
gdy dane Materiały informacyjne są dostępne wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w Portalu
Internetowym PWR (posiadających Konto), w tym również dla Użytkowników korzystających z Usługi
Elektronicznej Płatny dostęp, Użytkownik niezalogowany do Konta, niezarejestrowany w Portalu Internetowym
PWR (nieposiadający Konta) lub niekorzystający z Usługi Elektronicznej Płatny dostęp, otrzymuje komunikat
o ograniczonym dostępie do tych Materiałów informacyjnych, przy czym komunikat ten może zostać
przedstawiony Użytkownikowi po udostępnieniu tych Materiałów informacyjnych w początkowych
fragmentach,
c. Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Prezentowanie
Materiałów informacyjnych i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez zamknięcie
strony Portalu Internetowego PWR lub zamknięcie przeglądarki internetowej.

4.

Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Sonda:
a. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Sonda polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania ankietowe
lub sondażowe publikowane na stronach Portali Internetowych PWR lub na innych stronach internetowych
i zapoznawaniu się z wynikami,
b. Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Sonda i bez podania
przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez zaniechanie dalszego wykonywania czynności,
o których mowa w lit. a powyżej.

5.

Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Wyszukiwarka:
a. korzystanie z Usługi Elektronicznej Wyszukiwarka polega na wyszukiwaniu za pośrednictwem pola
wyszukiwania na stronie Portalu Internetowego PWR określonych treści i zapoznawaniu się z wynikami
wyszukiwania,
b. w ramach korzystania z Usługi Elektronicznej Wyszukiwarka Użytkownik może używać dostępnych
w polu wyszukiwania, o którym mowa w lit. a powyżej, kategorii, filtrów oraz opcji wyszukiwania, w tym opcji
wyszukiwania we wszystkich Portalach Internetowych PWR,
c. Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Wyszukiwarka
i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez zaniechanie dalszego wykonywania
czynności, o których mowa w lit. a powyżej.

6.

Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Zamówienie Gratisu:
a. korzystanie z Usługi Elektronicznej Zamówienie Gratisu polega na wypełnianiu dedykowanego formularza
zamówienia na stronie Portalu Internetowego PWR, dotyczącego określonego Gratisu lub określonych
Gratisów, w zakresie wymaganych danych i przesyłaniu danych zawartych w tym formularzu do Usługodawcy
za pośrednictwem właściwej funkcjonalności (klikanie odpowiedniego pola akcji),
b. Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Zamówienie Gratisu,
a przed złożeniem zamówienia i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez zaniechanie
dalszego wykonywania czynności, o których mowa w lit. a powyżej,
c. poniższe postanowienia niniejszego ustępu określają ogólne warunki dystrybuowania Gratisów przez
Usługodawcę, zarówno w ramach korzystania z Usługi Elektronicznej Zamówienie Gratisu, jak również
w przypadku innych kanałów składania zamówień na Gratisy, o ile Usługodawca takie kanały przewidział,
chyba że odrębne regulaminy lub warunki przyjęte przez Usługodawcę stanowią inaczej,
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d. jednemu Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania 1 (słownie: jednego) Gratisu danego rodzaju
(danej kategorii) na 12 (słownie: dwanaście) miesięcy, przy czym termin ten liczony jest każdorazowo
dla Gratisu danego rodzaju (danej kategorii) od momentu jego zamówienia,
e. w przypadku, gdy Usługodawca zapewnia w danym okresie Gratisy wielu rodzajów (różnych kategorii),
Użytkownik może w tym samym czasie zamówić Gratisy jednego, kilku albo wszystkich rodzajów (kategorii);
postanowienie lit. d powyżej stosuje się,
f. w przypadku Gratisu obejmującego elektroniczny egzemplarz (numer) czasopisma wydawanego
przez Usługodawcę lub elektronicznego artykułu lub innej publikacji opublikowanych w ramach czasopisma
wydawanego przez Usługodawcę, Użytkownik otrzymuje Gratis w formie pliku .pdf, przesłanego na podany
przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) lub w innej określonej przez Usługodawcę formie,
po złożeniu zamówienia zgodnie z lit. a powyżej, w terminie do 30 Dni roboczych,
g. w przypadku Gratisu, o którym mowa w lit. f powyżej, na podstawie złożonego zamówienia Użytkownika
z momentem udostępnienia Użytkownikowi tego Gratisu Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej,
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z tego Gratisu w zakresie wprowadzania
i zapisywania egzemplarzy tego Gratisu w pamięci komputera lub innych urządzeń elektronicznych
oraz ich wyświetlania na ww. urządzeniach, bez prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencjonowania)
oraz rozpowszechniania lub udostępniania jakimkolwiek osobom trzecim. W przypadku naruszenia
przez Użytkownika warunków licencji, o której mowa w niniejszym postanowieniu, Usługodawcy przysługuje
prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem co najmniej formy elektronicznej,

h. w przypadku Gratisu obejmującego materialny (fizyczny) egzemplarz (numer) czasopisma wydawanego
przez Usługodawcę lub jakikolwiek inny produkt rzeczowy (w formie materialnej) dystrybuowany
przez Usługodawcę, Użytkownik otrzymuje Gratis przesyłką na adres korespondencyjny podany w formularzu,
o którym mowa w lit. a powyżej,
i. warunkiem otrzymania przez Użytkownika Gratisu jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych w celach marketingowych lub w innych celach zgodnie z treścią informacji
o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika zawartej na stronie formularza, o którym mowa w lit. a
powyżej; pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika w ramach korzystania
z Usługi Elektronicznej Zamówienie Gratisu jest dostępna pod adresem https://www.pwr.agro.pl/rodo/zamwi-em-bezp-atny-produkt-w-zamian-za-zgody-marketingowe oraz w Polityce Prywatności,
j. zamówienie Gratisu nie podlega realizacji, w przypadku:
i. odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa
w lit. i powyżej, przed rozpoczęciem przez Usługodawcę procesu realizacji zamówienia (zamówienie zostaje
uznane za anulowane),

ii. wyczerpania przez Użytkownika dopuszczalnych limitów Gratisów w danym okresie zgodnie z lit. d powyżej
(zamówienie zostaje uznane za niezłożone),
k. odwołanie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w lit. i powyżej,
nie ma wpływu na limity, o których mowa w lit. d powyżej, w tym w szczególności na przerwanie biegu
terminów tych limitów w stosunku do osoby tego Użytkownika,
l. Usługodawcy przysługuje prawo zakończenia akcji dystrybuowania Gratisów jednego, kilku albo wszystkich
rodzajów (kategorii) Gratisów w każdym czasie i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji; podjęcie
przez Usługodawcę decyzji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na Gratisy
już zamówione a jeszcze nierozdystrybuowane.
7.

Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Zamówienie Prenumeraty:
a. korzystanie z Usługi Elektronicznej Zamówienie Prenumeraty polega na wypełnianiu dedykowanego formularza
zamówienia na stronie Portalu Internetowego PWR, dotyczącego prenumeraty określonego czasopisma
wydawanego przez Usługodawcę, zgodnie z aktualną ofertą Usługodawcy, w zakresie wymaganych danych
i przesyłaniu danych zawartych w tym formularzu do Usługodawcy za pośrednictwem właściwej
funkcjonalności (klikanie odpowiedniego pola akcji) w celu zawarcia Prenumeraty,
b. szczegółowe warunki zawierania i rozwiązania Prenumeraty, w tym warunki płatności z tytułu Prenumeraty,
określa Regulamin Prenumeraty dostępny na stronie Portalu Internetowego PWR oraz każdorazowo
w formularzu, o którym mowa w lit. a powyżej,
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c. Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Zamówienie
Prenumeraty, a przed złożeniem zamówienia i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez
zaniechanie dalszego wykonywania czynności, o których mowa w lit. a powyżej.
8.

Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Zgłoszenie do Konkursu:
a. korzystanie z Usługi Elektronicznej Zgłoszenie do Konkursu polega na wypełnianiu dedykowanego formularza
zgłoszeniowego na stronie Portalu Internetowego PWR lub na innej stronie internetowej, na której został
umieszczony, w zakresie wymaganych danych, w tym odpowiedzi na pytania konkursowe lub treści zadania
konkursowego – jeżeli Konkurs wymaga udzielenia tych odpowiedzi lub wykonania tego zadania wraz
ze zgłoszeniem, i przesyłaniu danych zawartych w tym formularzu do Usługodawcy za pośrednictwem właściwej
funkcjonalności (klikanie odpowiedniego pola akcji),
b. warunki uczestnictwa w Konkursie określa każdorazowo odrębny regulamin konkursowy,
c. Usługodawca informuje każdorazowo Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi Elektronicznej Zgłoszenie
do Konkursu, a dodatkowo także bezpośrednio przed przesłaniem formularza, o którym mowa w lit. a powyżej,
o regulaminie, o którym mowa w lit. b powyżej; w szczególności informacja o regulaminie zawarta
jest każdorazowo w formularzu, o którym mowa w lit. a powyżej,
d. Usługodawca każdorazowo informuje Użytkownika o przyjęciu zgłoszenia Użytkownika do Konkursu w sposób
określony w warunkach, o których mowa w lit. b powyżej,
e. Usługodawcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia lub usunięcia zgłoszenia Użytkownika do Konkursu
(wykluczenia z Konkursu) w przypadkach określonych w warunkach, o których mowa w lit. b powyżej,
f. Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Zgłoszenie
do Konkursu, a przed dokonaniem zgłoszenia zgodnie z lit. a powyżej, i bez podania przyczyny zaprzestać
korzystania z tej usługi poprzez zaniechanie dalszego wykonywania czynności, o których mowa w lit. a powyżej.

9.

Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Zgłoszenie na Wydarzenie:
a. korzystanie z Usługi Elektronicznej Zgłoszenie na Wydarzenie polega na wypełnianiu dedykowanego formularza
zgłoszeniowego na stronie Portalu Internetowego PWR lub na innej stronie internetowej, na której został
umieszczony, w zakresie wymaganych danych i przesyłaniu danych zawartych w tym formularzu
do Usługodawcy za pośrednictwem właściwej funkcjonalności (klikanie odpowiedniego pola akcji),
b. warunki uczestnictwa w Wydarzeniu, w tym odpłatność albo nieodpłatność uczestnictwa w Wydarzeniu,
określa Usługodawca,
c. Usługodawca informuje każdorazowo Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi Elektronicznej Zgłoszenie
na Wydarzenie, a dodatkowo także bezpośrednio przed przesłaniem formularza, o którym mowa w lit. a
powyżej, o warunkach uczestnictwa w Wydarzeniu, w tym o odpłatności albo nieodpłatności uczestnictwa
w Wydarzeniu; w szczególności informacja o warunkach uczestnictwa w Wydarzeniu, w tym o odpłatności
albo nieodpłatności uczestnictwa w Wydarzeniu, zawarta jest każdorazowo w formularzu, o którym mowa
w lit. a powyżej,
d. Usługodawca każdorazowo informuje Użytkownika o przyjęciu zgłoszenia Użytkownika na Wydarzenie
w sposób określony w warunkach, o których mowa w lit. b powyżej,
e. Usługodawcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia Użytkownika na Wydarzenie i wpisania
Użytkownika na listę uczestników Wydarzenia, jak również usunięcia zgłoszenia Użytkownika na Wydarzenie
i usunięcia Użytkownika z listy uczestników Wydarzenia w przypadkach określonych w warunkach,
o których mowa w lit. b powyżej,
f. Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Zgłoszenie
na Wydarzenie, a przed dokonaniem zgłoszenia zgodnie z lit. a powyżej, i bez podania przyczyny zaprzestać
korzystania z tej usługi poprzez zaniechanie dalszego wykonywania czynności, o których mowa w lit. a powyżej.

10. Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Płatny dostęp:
a. w ramach Usługi Elektronicznej Płatny dostęp Usługodawca, po uprzednim uiszczeniu przez Użytkownika opłaty
określonej przez Usługodawcę w ramach aktualnej oferty Usługodawcy, udostępnia Użytkownikowi określone
przez Usługodawcę Materiały informacyjne lub inne treści publikowane w Portalu Internetowym PWR
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lub funkcjonalności Portalu Internetowego PWR, do których dostęp Użytkownika poza tą usługą jest wyłączony
lub ograniczony,
b. określone Materiały informacyjne i pozostałe treści publikowane w Portalu Internetowym PWR, jak również
określone funkcjonalności Portalu Internetowego PWR dostępne w ramach Usługi Elektronicznej Płatny
dostęp mogą być udostępniane przez Usługodawcę w ramach poszczególnych pakietów określonych przez
Usługodawcę w ramach aktualnej oferty Usługodawcy,
c. w przypadku objęcia określonych Materiałów informacyjnych i pozostałych treści publikowanych w Portalu
Internetowym PWR, jak również określonych funkcjonalności Portalu Internetowego PWR pakietami, o których
mowa w lit. b powyżej, wybór pakietu należy do Użytkownika; jeżeli nic innego nie wynika z odrębnych
uregulowań, Użytkownikowi , który zawarł Umowę o Usługę Elektroniczną, przedmiotem której jest Usługa
Elektroniczna Płatny dostęp, na czas nieoznaczony, przysługuje prawo do zmiany pakietu (przy użyciu
dedykowanej funkcjonalności Konta, przy czym:
i. w przypadku zmiany na pakiet obejmujący opłatę w wysokości wyższej niż dotychczasowa, Usługodawca
udostępnia Użytkownikowi Materiały informacyjne, pozostałe treści publikowane w Portalu Internetowym
PWR oraz określone funkcjonalności Portalu Internetowego PWR objęte tym pakietem niezwłocznie
po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia o zmianie (za pomocą dedykowanej funkcjonalności Konta),
a Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Usługodawcy zgodnie z lit. l poniżej opłaty za nowy
okres rozliczeniowy w rozumieniu Rozdziału 3 ust. 15 akapit 1 lit. b Regulaminu w zmienionej (wyższej)
wysokości wraz z kwotą różnicy pomiędzy opłatą w wysokości dotychczasowej a opłatą w wysokości
zmienionej (wyższej),
ii. w przypadku zmiany na pakiet obejmujący opłatę w wysokości niższej niż dotychczasowy, Usługodawca
udostępnia Użytkownikowi Materiały informacyjne, pozostałe treści publikowane w Portalu Internetowym
PWR oraz określone funkcjonalności Portalu Internetowego PWR objęte tym pakietem od nowego okresu
rozliczeniowego w rozumieniu Rozdziału 3 ust. 15 akapit 1 lit. b Regulaminu, o ile Użytkownik dokonał
uiszczenia na rzecz Usługodawcy zgodnie z lit. l poniżej opłaty za ten nowy okres rozliczeniowy; do tego
czasu Użytkownik korzysta z Usługi Elektronicznej Płaty dostęp w zakresie dotychczasowego pakietu i nie
przysługuje mu roszczenie o obniżenie wysokości opłaty.
d. z zastrzeżeniem lit. e poniżej, w przypadku Użytkownika niekorzystającego z Usługi Elektronicznej Płatny
dostęp, Materiały informacyjne, inne treści publikowane w Portalu Internetowym PWR oraz funkcjonalności
Portalu Internetowego PWR objęte tą usługą mogą być całkowicie niedostępne lub dostępne wyłącznie
w ograniczonym zakresie; w szczególności Użytkownik niekorzystający z Usługi Elektronicznej Płatny dostęp
może otrzymać dostęp jedynie do części Materiałów informacyjnych lub innych treści publikowanych w Portalu
Internetowym PWR objętych tą usługą,
e. Użytkownikowi, który zawarł Prenumeratę zgodnie z Regulaminem Prenumeraty, w tym korzystając z Usługi
Elektronicznej Zamówienie Prenumeraty, w ramach Prenumeraty przysługuje dostęp do Materiałów
informacyjnych, innych treści publikowanych w Portalach Internetowych PWR oraz funkcjonalności Portali
Internetowych PWR objętych Usługą Elektroniczną Płatny dostęp, bez konieczności uiszczania jakichkolwiek
innych opłat aniżeli opłata z tytułu Prenumeraty, z wyłączeniem jednak Materiałów informacyjnych, innych
treści publikowanych w Portalach Internetowych PWR oraz funkcjonalności Portali Internetowych PWR,
do których dostęp, zgodnie z aktualną ofertą Usługodawcy, możliwy jest wyłącznie po odrębnym wykupieniu
w ramach Usługi Elektronicznej Płatny dostęp. Szczegółowe warunki dostępu Prenumeratorów, o którym mowa
w niniejszym postanowieniu, określa Regulamin Prenumeraty,
f. uzyskanie dostępu do Materiałów informacyjnych, innych treści publikowanych w Portalu Internetowym PWR
oraz funkcjonalności Portalu Internetowego PWR objętych Usługą Elektroniczną Płatny dostęp następuje
poprzez wypełnienie dedykowanego formularza na stronie Portalu Internetowego PWR w zakresie danych
wskazanych jako obowiązkowe, w tym również dokonanie wyboru pakietu, o którym mowa w lit. b powyżej
(o ile obowiązują) i przesłanie danych zawartych w tym formularzu do Usługodawcy oraz uiszczenie właściwej
opłaty w ramach wybranej przez Użytkownika metody płatności,
g. wysokość i rodzaje opłat z tytułu udostępnienia Materiałów informacyjnych, innych treści publikowanych
w Portalu Internetowym PWR oraz funkcjonalności Portalu Internetowego PWR objętych Usługą Elektroniczną
Płatny dostęp, jak również zakres (w tym zakres przedmiotowy, obowiązywania czasowego i cenowy) i rodzaje
pakietów, o których mowa w lit. b powyżej (o ile obowiązują), określa Usługodawca w ramach aktualnej oferty,
a informacja w tym zakresie jest każdorazowo podawana na stronie formularza, o którym mowa w lit. f powyżej,
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h. Użytkownik otrzymuje dostęp do Materiałów informacyjnych, innych treści publikowanych w Portalu
Internetowym PWR oraz funkcjonalności Portalu Internetowego PWR objętych Usługą Elektroniczną Płatny
dostęp niezwłocznie po zweryfikowaniu uiszczenia przez Użytkownika wszystkich wymaganych opłat
z tego tytułu,
i. Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie zawarcia Umowy o Usługę Elektroniczną Płatny dostęp
na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail),
j. przesłanie przez Użytkownika danych zawartych w formularzu, o którym mowa w lit. f powyżej, oraz dokonanie
transakcji obejmującej uiszczenie wymaganych opłat tytułem dostępu do Materiałów informacyjnych,
innych treści publikowanych w Portalu Internetowym PWR lub funkcjonalności Portalu Internetowego PWR
objętych Usługą Elektroniczną Płatny dostęp jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia
o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia tej usługi przed upływem okresu do odstąpienia od Umowy
o Usługę Elektroniczną w tym przedmiocie; Usługodawca informuje Użytkownika o okoliczności, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym, jak również o tym, że w takiej sytuacji Użytkownik traci prawo do odstąpienia
od Umowy o Usługę Elektroniczną w tym przedmiocie najpóźniej w momencie wypełniania formularza,
o którym mowa w lit. f powyżej,
k. Użytkownik otrzymuje dostęp do Materiałów informacyjnych, innych treści publikowanych w Portalu
Internetowym PWR oraz funkcjonalności Portalu Internetowego PWR objętych Usługą Elektroniczną Płatny
dostęp wyłącznie przez czas obowiązywania Umowy o Usługę Elektroniczną w tym przedmiocie,
l. z zastrzeżeniem Rozdziału 3 ust. 15 akapit 3 Regulaminu, Użytkownik, który zawarł Umowę o Usługę
Elektroniczną, przedmiotem której jest Usługa Elektroniczna Płatny dostęp, na czas nieoznaczony,
jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Usługodawcy opłaty z tytułu korzystania z tej usługi za dalszy okres
rozliczeniowy w rozumieniu Rozdziału 3 ust. 15 akapit 1 lit. b Regulaminu, przy czym:
i. w razie dokonania przez tego Użytkownika wyboru opcji płatności jednorazowych w rozumieniu
Rozdziału 7 pkt. 1) Regulaminu, w tym celu Usługodawca udostępni temu Użytkownikowi (drogą mailową
lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności Konta) link to elektronicznej bramki płatniczej,
za pośrednictwem której ten Użytkownik może uiścić tę opłatę,
ii. w razie dokonania przez tego Użytkownika wyboru opcji płatności cyklicznych w rozumieniu Rozdziału
7 pkt. 2) Regulaminu, każdorazowo będą podejmowane 3 (słownie: trzy) próby pobrania opłaty:
na 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin przed ostatnim dniem dotychczasowego okresu rozliczeniowego
w rozumieniu Rozdziału 3 ust. 15 akapit 1 lit. b Regulaminu, 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny przed
ostatnim dniem tego okresu i ostatniego dnia tego okresu,
m. za chwilę uiszczenia opłaty należnej z tytułu korzystania z Usługi Elektronicznej Płaty dostęp uważa się chwilę
uznania rachunku bankowego Usługodawcy,
n. w przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika, który zawarł Umowę o Usługę Elektroniczną, przedmiotem
której jest Usługa Elektroniczna Płatny dostęp, na czas nieoznaczony, opłaty za dalszy okres rozliczeniowy
w rozumieniu Rozdziału 3 akapit 1 lit. b Regulaminu zgodnie z lit. l powyżej, Usługodawca:
i. wstrzymuje ze skutkiem natychmiastowym dostęp do wszystkich Materiałów informacyjnych, innych treści
publikowanych w Portalu Internetowym PWR oraz funkcjonalności Portalu Internetowego PWR objętych
tą usługą,
ii. zastrzega sobie prawo do wysyłania do tego Użytkownika stosownych monitów, ponagleń i wezwań
do zapłaty w wyznaczonym przez Usługodawcę dodatkowym terminie,
iii. może rozwiązać tę umowę ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia,
o. w przypadku Umowy o Usługę Elektroniczną, przedmiotem której jest Usługa Elektroniczna Płatny dostęp,
zawartej na czas oznaczony, Użytkownik zostaje automatycznie pozbawiony dostępu do Materiałów
informacyjnych, innych treści publikowanych w Portalu Internetowym PWR oraz funkcjonalności Portalu
Internetowego PWR objętych tą usługą wraz z upływem terminu końcowego obowiązywania tej umowy,
p. w przypadku Umowy o Usługę Elektroniczną, której przedmiotem jest Usługa Elektroniczna Płatny dostęp,
zawartej na czas nieoznaczony, Użytkownik zostaje automatycznie pozbawiony dostępu do Materiałów
informacyjnych, innych treści publikowanych w Portalu Internetowym PWR oraz funkcjonalności
Portalu Internetowego PWR objętych tą usługą wraz z momentem rozwiązania tej umowy, z zastrzeżeniem
lit. n pkt. i powyżej,
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q. z momentem udostępnienia Użytkownikowi Materiałów informacyjnych i innych treści publikowanych
w Portalu Internetowym PWR objętych Usługą Elektroniczną Płatny dostęp Usługodawca udziela
Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z treści cyfrowych
składających
się na ww. materiały i treści w zakresie wprowadzania i zapisywania ich egzemplarzy w pamięci komputera
lub innych urządzeń elektronicznych oraz ich wyświetlania na ww. urządzeniach, bez prawa do udzielania
dalszych licencji (sublicencjonowania) oraz rozpowszechniania lub udostępniania jakimkolwiek osobom
trzecim. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków licencji, o której mowa w niniejszym
postanowieniu, Usługodawcy przysługuje prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym,
z zachowaniem co najmniej formy elektronicznej.

7. PŁATNOŚCI W PORTALACH INTERNETOWYCH PWR
W przypadku, gdy w ramach korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portali Internetowych
PWR wymagane jest dokonanie płatności, Usługodawca, w zależności od aktualnej oferty Usługodawcy, udostępnia
następujące sposoby ich dokonania:
1)

płatności jednorazowe – wymagające każdoczesnego samodzielnego dokonywania zapłaty, obejmujące
płatności kartą płatniczą lub inne płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, przy czym
obsługę płatności prowadzi PayPro S.A.,

2)

płatności cykliczne (automatyczne) – elektroniczne płatności polegające na zarejestrowaniu karty płatniczej
w celu jej regularnego automatycznego obciążania, dzięki czemu zagwarantowane jest dokonanie terminowej
płatności bez konieczności każdoczesnego samodzielnego dokonywania zapłaty przez Użytkownika;
po rejestracji płatności dokonują się automatycznie zgodnie z dyspozycją Użytkownika; płatności realizowane
są przez za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.pl, przy czym obsługę płatności prowadzi PayPro S.A.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie przez Użytkownika dostępu do Konta, w tym również
za ujawnienie przez Użytkownika hasła dostępu do Konta lub innych danych Użytkownika podawanych przez niego
na potrzeby korzystania z Portali Internetowych PWR oraz z Usług Elektronicznych, których podania wymaga
Regulamin.

2.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy i utrudnienia w dostępie i korzystaniu z Portali
Internetowych PWR, które wynikają z problemów w sieci Internet niezależnych od Usługodawcy.

3.

Usługodawca zapewnia sprawność i właściwe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych
przez Usługodawcę do świadczenia Usług Elektronicznych za pośrednictwem Portali Internetowych PWR w zakresie
koniecznym do należytego dostępu i korzystania z Portali Internetowych PWR oraz Usług Elektronicznych
świadczonych za ich pośrednictwem przez Usługodawcę przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu.

4.

Usługodawcy przysługuje możliwość czasowego zawieszenia działania systemów teleinformatycznych, o których
mowa w ust. 3 powyżej, ze względów technicznych (np. konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych),
o czym każdorazowo poinformuje Użytkowników z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia.

5.

Usługodawcy przysługuje możliwość czasowego lub całkowitego ograniczenia lub wyłączenia Portali Internetowych
PWR lub określonych ich funkcjonalności, jak również czasowego lub całkowitego ograniczenia lub zaprzestania
Usług Elektronicznych.

6.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą oraz prawidłowość wszelkich podawanych
przez siebie na potrzeby korzystania z Portali Internetowych PWR oraz z Usług Elektronicznych świadczonych
za ich pośrednictwem przez Usługodawcę danych, których podania wymaga Regulamin, w tym w szczególności
odpowiedzialność za skutki podania tych danych w sposób niepełny lub błędny.

7.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa, w tym naruszenie praw osób trzecich,
ze szczególnym uwzględnieniem praw na dobrach niematerialnych oraz dóbr osobistych, w następstwie korzystania
z Portali Internetowych PWR oraz korzystania ze świadczonych za ich pośrednictwem przez Usługodawcę
Usług Elektronicznych, w tym w związku z dostarczonymi, przesłanymi, rozesłanymi, przekazanymi, udostępnionymi
lub opublikowanymi przez Użytkownika treściami lub materiałami.
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8.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści lub materiały publikowane przez Użytkowników w ramach
korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przed Usługodawcę za pośrednictwem Portali Internetowych
PWR.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE USŁUGODAWCY ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY
ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
1.

Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Portali Internetowych PWR
lub świadczonych za ich pośrednictwem przez Usługodawcę Usług Elektronicznych.

2.

Reklamacja, o której mowa w ust. 1 powyżej, może zostać złożona:
a. drogą mailową (poczty elektronicznej), na adres: bok@pwr.agro.pl
b. pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: PWR Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, Poznań 60-118.

3.

Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej:
a. informacji i opisu okoliczności dotyczących przedmiotu tej reklamacji, w szczególności informacji o rodzaju
i dacie wystąpienia zauważonych przez Użytkownika nieprawidłowości,
b. treść roszczenia (żądania) Użytkownika,
c. dane kontaktowe Użytkownika składającego tę reklamację, celem ułatwienia i przyspieszenia procesu
rozpatrywania tej reklamacji,
przy czym wszystkie powyższe wymogi stanowią jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji,
o której mowa w ust. 1 powyżej, złożonej z pominięciem tych zaleceń.

4.

Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamacje, o której mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku Konsumentów, brak ustosunkowania się w powyższym terminie
oznacza, że Usługodawca uznał reklamację.

5.

Usługodawca może zażądać od Użytkownika, który złożył reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej, przedłożenia
dodatkowych informacji lub danych, jeżeli reklamacja ta nie zawiera istotnych elementów koniecznych do jej
rozpatrzenia. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, termin, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może
podlegać odpowiedniemu przedłużeniu o termin określony przez Usługodawcę, który nie może być jednak dłuższy
niż 14 dni od dnia przedłożenia przez Użytkownika dodatkowych informacji lub danych. Usługodawca informuje
Użytkownika, który złożył reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej, o sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym.

6.

Użytkownik będący Konsumentem lub Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest uprawniony
do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
a. wystąpienie do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
b. wystąpienie do organizacji społecznych, do statutowych zadań których należy ochrona Konsumentów,
c. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
d. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

7.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których
mowa w ust. 6 powyżej, zawarte są m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O USŁUGĘ ELEKTRONICZNĄ
1.

Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej Użytkownik będący Konsumentem albo Osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą może odstąpić od Umowy o Usługę Elektroniczną, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
w terminie 14 dni:
a. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika będącego Konsumentem albo Osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą lub przez osobę trzecią inną niż przewoźnik wskazaną przez takiego
Użytkownika – w przypadku Umowy o Usługę Elektroniczną, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz,
będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności,
b. od dnia zawarcia tej umowy – w przypadku pozostałych Umów o Usługę Elektroniczną.
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2.

Prawo odstąpienia od Umowy o Usługę Elektroniczną wygasa po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3.

Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy o Usługę Elektroniczną może nastąpić poprzez złożenie Usługodawcy
jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Usługę Elektroniczną wybraną przez Użytkownika
będącego Konsumentem albo Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą drogą, w tym:
a. pisemnie – na adres Usługodawcy, tj. ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań,
b. drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługodawcy: bok@pwr.agro.pl.

4.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik będący Konsumentem albo Osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą może zawrzeć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu.

5.

Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wystarczające wysłanie oświadczenia, o którym
mowa w ust. 3 powyżej, przed upływem tego terminu.

6.

Usługodawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą, na podany przez tego Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), potwierdzenie
otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

7.

Użytkownik będący Konsumentem albo Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dokonuje zwrotu
rzeczy Usługodawcy lub osobie przez Usługodawcę upoważnionej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy o Usługę Elektroniczną. Do zachowania terminu, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, wystarczające jest odesłanie rzeczy przed upływem tego terminu.

8.

Użytkownik będący Konsumentem albo Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ponosi wyłącznie
bezpośrednie koszty zwrotu, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

9.

Użytkownik będący Konsumentem albo Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za zmieszczenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było
to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem albo Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą korzysta z prawa
odstąpienia od Umowy o Usługę Elektroniczną po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach
konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili tego odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza
się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie o Usługę
Elektroniczną ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty
jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
11. Prawo odstąpienia od Umowy o Usługę Elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem
albo Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach
konsumenta, w tym w szczególności w sytuacji, gdy:
a. przedmiot Umowy o Usługę Elektroniczną obejmuje świadczenie usług, jeżeli usługi zostały w pełni wykonane
za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem bądź Osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, że po spełnieniu
świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy o Usługę Elektroniczną,
b. przedmiot Umowy o Usługę Elektroniczną obejmuje dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane
na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika będącego
Konsumentem albo Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy o Usługę Elektroniczną i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa
odstąpienia od tej umowy,
c. przedmiot Umowy o Usługę Elektroniczną obejmuje dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,
z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
d. przedmiot Umowy o Usługę Elektroniczną obejmuje dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane
na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika będącego
Konsumentem albo Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przed upływem terminu
do odstąpienia od tej umowy i po poinformowaniu tego Użytkownika przez Usługodawcę o utracie prawa
odstąpienia od tej umowy.
12. W razie skutecznego odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem albo Osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą od Umowy o Usługę Elektroniczną umowę tę uważa się za niezawartą.
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13. Postanowienia niniejszego Rozdziału nie uchybiają odrębnym postanowieniom dotyczącym ustawowego prawa
odstąpienia przysługującego Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą w odniesieniu do określonych umów zawieranych z Usługodawcą na podstawie odrębnych
Regulaminów lub innych warunków ustalonych przez Usługodawcę.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI ORAZ
OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1.

Postanowienia niniejszego Rozdziału Regulaminu mają zastosowanie jedynie do Użytkownika niebędącego
Konsumentem lub Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

2.

Rezygnacja Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z korzystania z wszelkich odpłatnych funkcjonalności
Portali Internetowych PWR lub Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę za ich pośrednictwem
w trakcie ich trwania nie uprawnia tego Użytkownika do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

3.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Użytkownika,
o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje wyłączona.

4.

Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Umowę o Usługę
Elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu
Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

5.

Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości,
rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej. W zakresie
weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
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 Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na czas trwania tej weryfikacji.

6.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, bez względu
na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Portali Internetowych
PWR lub świadczonych przez Usługodawcę za ich pośrednictwem Usług Elektronicznych, a w przypadku jej braku,
do wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100). Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku
do Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, z wyłączeniem
utraconych korzyści.

7.

Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odpowiedzialności za szkody
i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza
kontrolą Usługodawcy.

12. ZMIANY REGULAMINU
1.

Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym:
a. zmiana zakresu Portali Internetowych PWR, w tym dodanie nowych lub usunięcie dotychczasowych
Portali Internetowych PWR,
b. zmiana zakresu Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portali
Internetowych PWR, w tym dodanie nowych lub usunięcie dotychczasowych Usług Elektronicznych,
c. zmiana warunków lub sposobów korzystania z Portali Internetowych PWR jak również warunków świadczenia
przez Usługodawcę za pośrednictwem Portali Internetowych PWR Usług Elektronicznych w związku
ze zmianami funkcjonalności, w tym dodaniu nowych lub usunięciu dotychczasowych funkcjonalności,
d. zmiana warunków świadczenia Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem
Portali Internetowych PWR, która nie wpływa negatywnie na dotychczasowy ogół praw i obowiązków (sytuację)
Użytkownika,
e. zmiana danych Usługodawcy lub innych podmiotów wskazanych w Regulaminie,
f. zmiana przepisów obowiązującego prawa znajdujących zastosowanie do Regulaminu, w tym w szczególności
dotyczy wzajemnych praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkownika.
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2.

Usługodawca informuje Użytkowników o każdej zmianie w Regulaminie poprzez każdorazowe opublikowanie nowej
wersji Regulaminu w Portalu Internetowym PWR.

3.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, jednakże nie szybciej niż przed
upływem 14 Dni roboczych od dnia poinformowania Użytkowników o tej zmianie zgodnie z ust. 2 powyżej.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Z zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami oraz Osobami
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

2.

Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień przysługujących Użytkownikom będącym Konsumentami
bądź Osobom fizycznymi prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa.

3.

Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w przepisach Ustawy o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym.

4.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
WYKAZ USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ ZA
POŚREDNICTWEM POSZCZEGÓLNYCH
PORTALI INTERNETOWYCH PWR

Topagrar.pl

Tygodnik-rolniczy.pl

Profitechnika.pl

Sadnowoczesny.pl

warzywaiowoce.pl

Elita-magazyn.pl

Mleko24.pl

Agrarpogoda.pl

ABCochronyroślin.pl

Agrarlex.pl

Halowieś.pl

Smartwieś.pl

Portale Internetowe PWR

Prezentowanie
Materiałów
informacyjnych

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Wyszukiwarka

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

Konto

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

Formularz
Kontaktowy

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Ogłoszenia

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Newsletter

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Płatny dostęp

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Usługi Elektroniczne
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O USŁUGĘ ELEKTRONICZNĄ
(do uzupełnienia o datę i miejsce sporządzenia oświadczenia)
(do uzupełnienia o imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
(do uzupełnienia o dane adresowe osoby składającej oświadczenie)
Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu
ul. Metalowa 5, Poznań 60-118
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O USŁUGĘ ELEKTRONICZNĄ
Ja, niżej podpisany/podpisana*, (do uzupełnienia o imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie), działając w imieniu
własnym/działając w imieniu (do uzupełnienia o imię i nazwisko osoby, w imieniu której działa osoba składająca
oświadczenie)* niniejszym oświadczam, że odstępuję/(do uzupełnienia o imię i nazwisko osoby, w imieniu której działa
osoba składająca oświadczenie)* od umowy o świadczenie usługi elektronicznej (do uzupełnienia o nazwę Usługi
Elektronicznej w rozumieniu Regulaminu) zawartej ze spółką pod firmą Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu.
(do uzupełnienia o podpis osoby składającej oświadczenie)
(do uzupełnienia o ewentualne załączniki do oświadczenia)
(*) wybrać właściwe.
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