
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „LEX - BEZPŁATNY DOSTĘP TESTOWY” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu:  
a) pojęcia użyte w treści Regulaminu:  

- w stosunku do Licencjobiorców niebędących konsumentami – mają znaczenie 
wynikające z OWU; 
- w stosunku do Licencjobiorców będących konsumentami – mają znaczenie wynikające z 
Regulaminu Konsumenckiego; 

b) do stosunków prawnych powstałych w związku z Umową:  
- pomiędzy Licencjobiorcą a Licencjodawcą niebędącym konsumentem w ramach Akcji – 
zastosowanie mają postanowienia OWU; 
- pomiędzy Licencjobiorcą będącym konsumentem a Licencjodawcą w ramach Akcji – 
zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Konsumenckiego. 

2. Organizatorem Akcji jest Licencjodawca, tj. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Pozostałe dane organizatora Akcji zostały wskazane w § 2 Regulaminu 
3. Akcja prowadzona jest w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do odwołania. Organizator zastrzega 
sobie prawo do odwołania (zakończenia) Akcji w dowolnym momencie. 
4. Akcja stanowi fragment działań marketingowych podejmowanych przez Licencjodawcę w celu 
zwiększenia sprzedaży publikacji elektronicznych, zainteresowania ofertą Licencjodawcy i zachęcenia 
potencjalnych klientów do zawierania umów licencyjnych na korzystanie z tych publikacji. 
5. Licencjodawca oświadcza, że z oferty udostępnionej w ramach Akcji nie mogą skorzystać osoby, w 
stosunku do których Licencjodawca posiada w dacie złożenia zamówienia jakąkolwiek wymagalną 
wierzytelność z jakiegokolwiek tytułu. 

 
§ 2 

Definicje 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  
„Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, o ile takie 
zostaną sporządzone;  
„Akcji” – należy przez to rozumieć organizowaną w oparciu o Regulamin akcję promocyjną skierowaną 
do Licencjobiorców;  
„OWU” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Ogólne Warunki Umowy dotyczące 
udzielania licencji na korzystanie z określonych w ich treści rodzajów publikacji elektronicznych 
oferowanych w ramach gamy „LEX”/Nr 1/2018”, dostępny na stronie internetowej pod adresem 
https://pomoc.wolterskluwer.pl/category/owu-i-regulaminy/;  
„Regulaminie Konsumenckim” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Regulamin 
korzystania przez Licencjobiorcę z udostępnianego on-line serwisu  o nazwie 
„LEX”/Nr1/2015/konsumenci” dostępny pod adresem 
https://pomoc.wolterskluwer.pl/category/owu-i-regulaminy/; 
 „Licencjodawcy” – należy przez to rozumieć WOLTERS KLUWER POLSKA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa; rejestracja: 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, numer KRS: 709879; NIP: 5830018931; kapitał zakładowy: PLN 19,919,527.00);  



„Licencjobiorcy” – należy przez to rozumieć osobę  spełniającą warunki określone w § 3 ust. 2 
Regulaminu, która zawarła z Licencjodawcą w ramach Akcji umowę na korzystanie z Programu na 
warunkach określonych w Regulaminie;   
„Programie” – należy przez to rozumieć internetowy serwis wydawany pod marką „LEX”, udostępniany 
w ramach Akcji w następującym Pakiecie: LEX Bezpłatny dostęp. 
 „RODO” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27.04.2016r. 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); 
„przepisach UODO” – należy przez to rozumieć  aktualnie obowiązujące w dacie zawarcia lub 
wykonywania Umowy przepisy RODO i krajowe (polskie) bezwzględnie obowiązujące przepisy o 
ochronie danych osobowych. 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa w Akcji 

1. Licencjodawca oświadcza, że licencje na Programy udzielane w ramach Akcji będą dla 
Licencjobiorców licencjami w wariancie nieodnawialnym w rozumieniu OWU. 
2. Licencjodawca oświadcza, że oferta udostępniona w ramach Akcji jest skierowana wyłącznie do 
Licencjobiorców będących osobami fizycznymi, którzy nigdy wcześniej nie brali udziału w Akcji. 
Licencjodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji spełnienia kryteriów wskazanych w zdaniu 
poprzednim. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z kryteriów 
wskazanych w zdaniu pierwszym Licencjodawca będzie miał prawo do odmowy przyjęcia zamówienia 
lub – gdy umowa na korzystanie z Programu została już zawarta – rozwiązania tej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 
3. Licencjobiorca może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz. W przypadku stwierdzenia przez 
Licencjodawcę, że Licencjobiorca złożył zamówienie pomimo tego, iż wcześniej brał już udział w Akcji, 
Licencjodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub – gdy umowa o korzystanie 
z Programu została już zawarta – rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
4. Uznaje się, że osobą, która uprzednio wzięła udział w Akcji jest m.in.: 

a) osoba, która korzysta z tego samego adresu e-mail, z którego korzysta osoba, która uprzednio 
wzięła udział w Akcji; 
b) osoba, która korzysta z tego samego łącza internetowego lub łącza zlokalizowanego w tym 
samym miejscu, co osoba, która uprzednio wzięła udział w Akcji. 

 
§ 4 

Zamówienia, Umowa 
1. Licencjodawca dopuszcza możliwość składania zamówień na Program wyłącznie przy pomocy 
formularza zapisu na Akcję, który zostanie zamieszczony przez Licencjodawcę na wybranych przez 
niego stronach www. 
2. W związku ze złożeniem zamówienia Licencjobiorca zobowiązany jest podać wszystkie wymagane 
przez Licencjodawcę informacje, w tym w szczególności imię i nazwisko i adres e-mail. 
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć podanie wszystkich prawidłowych informacji i złożenie 
wszystkich oświadczeń wymaganych przez Licencjodawcę. Złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę 
jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i - przez odesłanie – OWU (Licencjobiorcy 
niebędący konsumentami) lub Regulaminu Konsumenckiego (Licencjobiorcy będący konsumentami).  



4. O przyjęciu zamówienia Licencjodawca powiadomi Licencjobiorcę niezwłocznie.  Przyjęcie 
zamówienia może być poprzedzone wysłaniem do Licencjobiorcy wiadomości elektronicznej, w której 
treści znajduje się prośba o potwierdzenie adresu e-mail Licencjobiorcy. Potwierdzenie odbywa się 
poprzez kliknięcie na link potwierdzający zawarty w ww. wiadomości elektronicznej. Niedokonanie ww. 
potwierdzenia uniemożliwia dalszy proces realizacji zamówienia wskutek czego nie dochodzi do 
zawarcia umowy. 
5. Podczas korzystania z akcji Licencjodawca zachowuje prawo do wysyłania do Licencjobiorcy 
wiadomości elektronicznych o  nowych zasobach i funkcjonalnościach programu oraz specjalnej oferty 
na zakup LEX-a. 
6. Celem skorzystania z Programu Licencjobiorca powinien założyć konto użytkownika w tzw. serwisie 
logowania. Niezałożenie ww. konta spowoduje brak możliwości autoryzacji Licencjobiorcy do 
Programu i uniemożliwi Licencjobiorcy korzystanie z niego. 
7. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Licencjodawcę dochodzi do zawarcia umowy licencyjnej z 
Licencjobiorcą uprawniającej Licencjobiorcę do bezpłatnego korzystania z Programu przez czas 
oznaczony 14 dni; prawa i obowiązki stron umowy określają Regulamin, OWU (Licencjobiorcy 
niebędący konsumentami) lub Regulamin Konsumencki (Licencjobiorcy będący konsumentami), a 
także obowiązujące przepisy prawa.  
8. Licencja, o której mowa w pkt 6 powyżej, obejmuje jedno jednoczesne stanowisko przypisane 
wyłącznie Licencjobiorcy i ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Oznacza to, że Licencjobiorca nie 
ma prawa korzystać z Programu w ramach więcej niż jednego jednoczesnego połączenia, a także nie 
ma prawa przenoszenia praw do ww. licencji na inne podmioty. Licencjobiorca nie może też 
udostępniać Programu ani jego fragmentów innym osobom lub podmiotom. 
9. Gdyby okazało się, że Licencjobiorca w zamówieniu podał dane niepełne Licencjodawca zastrzega 
sobie prawo do 

a) wezwania Licencjobiorcy do ich uzupełnienia lub  
b) odmowy przyjęcia zamówienia co skutkuje brakiem zawarcia umowy. 

W przypadku braku uzupełnienia danych pomimo wezwania Licencjodawca zastrzega sobie prawo do 
odmowy przyjęcia zamówienia, a gdy umowa na korzystanie z Programu została już zawarta, 
rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
10. Gdyby okazało się, że Licencjobiorca w zamówieniu podał dane nieprawdziwe Licencjodawca 
zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, a gdy umowa na korzystanie z Programu 
została już zawarta, rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§ 5 
Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Akcji i składania oraz realizacji zamówień mogą być składane drogą 
elektroniczną na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu: 
801 04 45 45. 
2. Reklamacje dotyczące wykonywania umowy i korzystania z jej przedmiotu mogą być składane na 
zasadach opisanych w OWU (Licencjobiorcy niebędący konsumentami) lub Regulaminie 
Konsumenckim (Licencjobiorcy będący konsumentami). 
 
 

§ 6 
Pouczenia i informacje dla konsumentów 



1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Licencjobiorców posiadających status konsumenta 
w ramach stosunku prawnego ukształtowanego Umową oraz Regulaminem Konsumenckim. Wybrane 
pouczenia związane z przepisami UPK (tj. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta) 
znajdują się w Dziale VII Regulaminu Konsumenckiego. 
2. Licencjobiorca ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach 
prawnych. Licencjobiorca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 
Licencjodawca, wbrew postanowieniom Umowy lub Regulaminu Konsumenckiego, nie udostępnił mu 
przedmiotu Umowy – rozwiązanie Umowy w tym trybie powinno zostać poprzedzone wezwaniem do 
udostępnienia przedmiotu Umowy i wyznaczeniem w tym celu dodatkowego terminu.  
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, poucza się, że:  

a) Licencjobiorca, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo umowę na odległość, 
może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni 
od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień UPK;  
b) wzór oświadczenia o ww. odstąpieniu został zamieszczony w Załączniku nr 2 do Regulaminu; 
skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe;  
c) stosownie do art. 28 UPK, bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna 
się:  

- dla umowy, w wykonaniu której Licencjodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do 
przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Licencjobiorcę lub 
wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która (1) 
obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia 
w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, (2) polega na regularnym dostarczaniu 
rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;  
- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy;  

d) do zachowania przez Licencjobiorcę terminów, o których mowa powyżej wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed ich upływem;  
e) postanowienia dotyczące zwrotu rzeczy oraz zwrotu kosztów w przypadku odstąpienia od 
Umowy przez Licencjobiorcę zawarte są w Dziale VII pkt 4- 8 Regulaminu Konsumenckiego.  

4. Prawo Licencjobiorcy do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub od 
Umowy na odległość nie przysługuje Licencjobiorcy w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 
UPK, w tym w szczególności:  

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli Licencjodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 
Licencjobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 
świadczenia przez Licencjodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  
b) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie 
zostało otwarte po dostarczeniu;  
c) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Licencjobiorcy przed upływem terminu 
do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Licencjodawcę o utracie prawa 
odstąpienia od Umowy.  
 

§ 7 
Ochrona danych osobowych 



Dane podane przez Licencjobiorcę przy złożeniu zamówienia są dobrem Licencjobiorcy, nawet po 
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub przypadku ustania umowy w inny sposób. Wśród ww. danych mogą być 
informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów UODO i RODO. Postanowienia 
niniejszego Działu stosuje się właśnie do tego rodzaju danych. 
Dane osobowe przetwarzane przez Licencjodawcę jako administratora danych osobowych 
1. Licencjodawca jest administratorem danych osobowych podanych przez Licencjobiorcę celem 
zawarcia Umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, adres siedziby lub 
zamieszkania, NIP lub PESEL, a także informacji o logowaniu się do Programu i sposobie korzystania z 
niego (w tym w zakresie częstotliwości korzystania).  
2. Licencjodawca przetwarza ww. dane osobowe wyłącznie w zgodzie z prawem, w tym wyłącznie w 
przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych 
warunków: 
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Licencjobiorca jako osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
Umowy, w zakresie:  
- imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby Licencjobiorcy będącego osobą fizyczną, numer 
telefonu i adres e-mail Licencjobiorcy, dane dot. logowania i dane dot. sposobu korzystania z 
Programu, o których mowa wyżej, celem zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności Programu oraz  
jego rozwoju;  
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Licencjodawcy jako 
administratorze danych;  
c) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 
lub większej liczbie określonych celów, przy czym przetwarzanie na tej podstawie odbywa się pod 
warunkiem uprzedniego uzyskania zgody od ww. osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym w szczególności w celu e-mail marketingu (adres e-mail)  lub telemarketingu (numer telefonu);  
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Licencjodawcę jako administratora danych, w szczególności w zakresie 
dochodzenia roszczeń lub marketingu bezpośredniego produktów własnych.  
Dane osobowe objęte powierzeniem przetwarzania  
1. Licencjodawca może przetwarzać również dane osobowe powierzone mu do przetwarzania przez 
Licencjodawcę w celu realizacji Umowy i w zakresie do tego niezbędnym, co obejmuje w szczególności 
dane osobowe zawarte w tzw. Serwisie logowania i w tzw. Aktówce. Niektóre kategorie tych danych 
określone są poprzez funkcjonalności lub pola dostępne w Programie i nalezą do nich między innymi 
imiona, nazwiska, adresy e-mail osób fizycznych będących użytkownikami końcowymi. Nadto, z uwagi 
na przeznaczenie tzw. Aktówki w Programie przetwarzane mogą być również dane osobowe 
identyfikacyjne (zawierające numery NIP, PESEL, itp.), a także dane należące do szczególnych kategorii 
(określane w RODO mianem „danych wrażliwych”), takie jak dane dotyczące karalności, stanu zdrowia, 
orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia, itp. Podkreśla się jednak, że każdorazowo to wyłącznie 
Licencjobiorca decyduje o zakresie i kategoriach danych osobowych wprowadzanych przez Niego do 
Aktówki i tym samym objętych powierzeniem, a Licencjodawca zaznacza i zastrzega, że dane te:  
- powinny być ograniczone do minimum zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzania danych 
osobowych określoną w RODO, i z tego względu winny być w miarę możliwości poddane przez 
Licencjobiorcę selekcji;  
- ich wprowadzenie do Programu nie może stanowić czynu naruszającego bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa;  



- mogą być wprowadzane tylko w zgodzie z przeznaczeniem i funkcjonalnościami Programu.  
Kategorie osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach Programu i które w związku 
z tym objęte są powierzeniem ich przetwarzania Licencjodawcy, określa się następująco:  
Licencjobiorca będący osobą fizyczną; pełnomocnicy i pracownicy Licencjobiorcy; wspólnicy 
Licencjobiorcy; współpracownicy Licencjobiorcy; klienci Licencjobiorcy; praktykanci, aplikanci, stażyści  
Licencjobiorcy; inne osoby fizyczne, których dane osobowe Licencjobiorca i użytkownicy końcowi 
wprowadzili do Programu.  
2. Podkreśla się, że przetwarzanie przez Licencjodawcę powierzonych mu danych osobowych jest 
ograniczone wyłącznie do minimum, co oznacza, że Licencjodawca jako podmiot przetwarzający 
przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, przez co należy rozumieć w 
szczególności: 
- przechowywanie danych osobowych na serwerze wykorzystywanym przez Licencjodawcę do 
realizacji Umowy (z uwagi na fakt, że Program jest udostępniany Licencjobiorcy z ww. serwera), 
- przetwarzanie danych osobowych do realizacji świadczeń gwarancyjnych, poprzez tzw. dostęp zdalny 
za pomocą bezpiecznego połączenia online lub poprzez przekazanie zaszyfrowanej kopii bazy danych 
przez Licencjobiorcę do naprawy Licencjodawcy lub poprzez przekaz telefoniczny i utrwalenie 
rozmowy.  
3. Postanowienia niniejszego § 7 Regulaminu stanowią umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych zawieraną między Licencjobiorcą jako administratorem danych osobowych objętych 
powierzeniem a Licencjodawcą jako podmiotem przetwarzającym. Oznacza to w szczególności, że dla 
wypełnienia obowiązków określonych przepisami UODO nie jest wymagane zawarcie przez Strony 
odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Licencjodawca zawrze jednak taką 
umowę z Licencjobiorcą wg wzoru Licencjodawcy w każdym przypadku, gdy okaże się to niezbędne, 
choćby z uwagi na oczekiwania Licencjobiorcy jako administratora danych osobowych.  
4. Jednocześnie Licencjobiorca jako powierzający oświadcza, że godzi się na to, by Licencjodawca – w 
zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń opisanych w pkt. 2 powyżej – korzystał z podmiotów 
trzecich będących jego podwykonawcami i w tym zakresie upoważnił je do dostępu do ww. danych 
osobowych objętych powierzeniem lub, o ile będzie to konieczne, dokonał dalszego powierzenia 
przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem (tzw. podpowierzenie), wyłącznie jednak w 
zakresie niezbędnym do realizacji ww. świadczeń. Licencjodawca jest zobowiązany na każdorazowe 
żądanie Licencjobiorcy do przedstawiania listy ww. podmiotów, przy czym w tym punkcie wskazuje, że 
podmiotami tymi są:  
- dostawca powierzchni serwerowej, na której utrzymywany jest Program (nazwa: T-Mobile Polska S.A., 
lokalizacja serwerów: Polska), 
- dostawcy usług serwisowych i obsługi klienta w zakresie dot. Programu, stale współpracujący z 
Licencjodawcą, zatrudnieni przez Licencjodawcę w oparciu o umowy cywilnoprawne, posiadający 
siedzibę w Polsce;  
- pośrednicy sprzedaży i podmioty świadczące usługi z zakresie kampanii sprzedażowych i 
marketingowych na rzecz Licencjodawcy, z siedzibą w Polsce lub należący do grupy kapitałowej Wolters 
Kluwer, mający siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
5. Zmiana ww. podmiotów nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga notyfikacji Licencjobiorcy i staje 
się skuteczna pod warunkiem braku wyrażenia przezeń sprzeciwu, w formie pisemnej, w terminie 14 
dni od dnia dokonania ww. notyfikacji.  
6. Licencjodawca działając jako podmiot przetwarzający na podstawie umowy powierzenia zawartej z 
Licencjobiorcą obowiązany jest spełnić wszystkie obowiązki określone przepisami UODO, w tym: 



a)  zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń 
oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;  w szczególności w ramach technicznych i organizacyjnych 
środków ochrony wskazuje się, że: 
 a1. Licencjodawca posiada i/lub stosuje: 
-  odpowiednie systemy autoryzacyjne zarówno do Oprogramowania, jak i systemów produkcyjnych i 
innego rodzaju tzw. systemów back-office utrzymywanych w swoim przedsiębiorstwie, 
zapewniających poziom ochrony danych osobowych, w tym opierające się na następujących zasadach:  
i) stosowaniu haseł o podwyższonym stopniu skomplikowania, z systemami cyklicznego wymuszania 
zmiany hasła; ii) stosowaniu autoryzacji zindywidualizowanej (niedopuszczalne są hasła dla grupy 
użytkowników); iii) rejestrowaniu ruchu w systemach informatycznych;  
- ewidencje imiennych upoważnień dostępu do przetwarzania danych osobowych dla swoich 
pracowników i współpracowników;  
- fizyczne i cyfrowe środki zabezpieczeń technicznych serwerów i innych miejsc, w których 
przetwarzane są dane osobowe;  
- systemy szyfrowania połączeń internetowych i szyfrowania bazy danych (SSL, TLS, IPSec);  
- polityki bezpieczeństwa informatycznego (IT), polityki korzystania z systemów informatycznych, 
regulamin ochrony danych osobowych, politykę ochrony danych osobowych;  procedurę reagowania 
na zgłoszenia podmiotów danych; procedurę postępowania z danymi osobowymi zapisanymi na 
nośnikach lub dostępnymi w formie zdalnego dostępu; procedurę ciągłości działania, politykę retencji 
danych, a także inne dokumenty i polityki;  
a2. Licencjodawca zapewnia systematyczne szkolenia z zakresu ochrony danych, w tym danych 
osobowych, przeznaczone dla kadry zaangażowanej w realizację Umowy;  
a3. Licencjodawca poddaje się audytom ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów 
informatycznych; 
a4. Licencjodawca prowadzi odpowiednie rejestry wymagane przepisami RODO, w tym rejestr 
czynności przetwarzania (jako administrator danych), rejestr kategorii czynności przetwarzania (jako 
processor), rejestr umów powierzenia, rejestr naruszeń, rejestr zgłoszeń podmiotów danych, i inne 
rejestry;  
a5. dostosowuje swoje standardy w zakresie ochrony danych do obowiązujących przepisów prawa i 
wytycznych korporacyjnych 
b) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Licencjobiorcy jako 
powierzającemu - poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne - wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, a także 
wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.  
7. Za szkody wyrządzone Licencjobiorcy naruszeniem przepisów UODO powodujących naruszenie 
bezpieczeństwa ochrony danych osobowych objętych powierzeniem Licencjodawca ponosi wobec 
Licencjobiorcy odpowiedzialność na zasadach ogólnych. W takim zakresie w jakim jest to dopuszczalne 
w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, ograniczona jest do wartości brutto Umowy.  
8. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji 
Umowy, zależnie od decyzji Licencjobiorcy jako powierzającego: 



a) w terminie do 7 dni od ustania Umowy Licencjobiorca ma prawo zażądać od Licencjodawcy zwrotu 
powierzonych danych, kierując odpowiednie zgłoszenie na adres e-mail wskazany na stronie www. W 
terminie 90 dni od otrzymania ww. żądania Licencjodawca jest zobowiązany do udostępnienia 
żądanych danych, co następuje poprzez przesłanie Licencjobiorcy, na jego adres e-mail podany w ww. 
zgłoszeniu, odnośnika (tzw. linka) prowadzącego do zasobów danych na serwerze wykorzystywanym 
w tym celu przez Licencjodawcę i pobranie tych danych przez Licencjobiorcę z tego serwera w ramach 
bezpiecznego, szyfrowanego połączenia. Dane będą skompresowane i zabezpieczone hasłem. 
Licencjobiorca winien pobrać ww. dane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia ich udostępnienia;  
od momentu otrzymania informacji o udostępnieniu;  
b) Licencjodawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych powierzonych mu na 
mocy Umowy oraz usunięcia wszelkich istniejących kopii, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują 
lub dopuszczają przechowywanie danych osobowych. Licencjodawca prowadzi polityki retencji danych 
osobowych, których jest administratorem i usuwa dane lub anonimizuje je zgodnie z tymi politykami.  
9. Licencjodawca oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu danych osobowych nadane 
zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z 
przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, 
zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy 
przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Licencjodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu w trakcie 
trwania umowy na korzystanie z Programu. W szczególności zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do 
zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej 
treści Regulaminu, lub też Licencjodawca dokona takich zmian natury technologicznej w Programie, 
które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu.  
2. Jeżeli Licencjodawca będzie zainteresowany związaniem Licencjobiorcy nowym lub zmienionym 
Regulaminem, to winien wysłać ich treść na adres Licencjobiorcy, na co najmniej 7 dni przed wejściem 
w życie tego Regulaminu (o zachowaniu tego terminu będzie decydować data wysłania, a nie data 
doręczenia). Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego lub nowego Regulaminu 
Licencjobiorca nie dokona wypowiedzenia umowy na korzystanie z Programu z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, odpowiednio 
nowy lub zmieniony Regulamin będzie go wiązać po upływie terminu do złożenia wypowiedzenia, nie 
wcześniej jednak niż z datą jego wejścia w życie.   
3. W przypadku niezachowania trybu opisanego w ust. 2 powyżej, nowy ani zmieniony Regulamin nie 
będzie miał zastosowania do Licencjobiorcy; będzie go wiązać dotychczasowy Regulamin. Dla 
uniknięcia wątpliwości, podkreśla się zatem, iż opublikowanie przez Licencjodawcę nowego lub 
zmienionego Regulaminu, np. na stronie internetowej Licencjodawcy, nie powoduje zmiany umowy na 
korzystanie z Programu, o ile nowy lub zmieniony Regulamin nie zostanie doręczony Licencjobiorcy 
przez Licencjodawcę w trybie opisanym w ust. 2 powyżej.  
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019. r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych 
od tego dnia, chyba że Licencjodawca postanowi inaczej.   
 

 



Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu 

 

 

 

[Miejscowość, data]  

 

[Imię i nazwisko konsumenta(-ów)]  

 

[Adres konsumenta(-ów)] 

 

Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.    

ul. Przyokopowa 33  

01-208 Warszawa  

 

Oświadczenie konsumenta 

o odstąpieniu od umowy  

zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

Ja, niżej podpisana/y, ..................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy 
licencyjnej na korzystanie z …………………………………………………………………………………………………………………. 

Data zawarcia umowy: …………………………………. 

 

[Podpis konsumenta]  

 
 

 


