
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „LEX - BEZPŁATNY DOSTĘP TESTOWY”  

z dnia 24 lipca 2020 r.  

  

§ 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 korzystania 

przez niekonsumentów z publikacji elektronicznych „LEX” Nr 2/2020” pod adresem 

https://pomoc.wolterskluwer.pl/category/owu-i-regulaminy/;   

„Regulaminie Konsumenckim” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Ogólne warunki umowy 

dotyczące korzystania przez konsumentów z publikacji elektronicznych „LEX” Nr 2/2020” 

 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, numer KRS: 709879; NIP: 5830018931; kapitał zakładowy: PLN 19,919,527.00; numer 

BDO  000110936; Licencjodawca posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązujących przepisów 

prawa; 

„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 ODO” – 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 udzielane Licencjobiorcom 

na czas oznaczony (umowa terminowa 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. Jeżeli 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.  

10. 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.  

11. 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 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. Postanowienia dot. ochrony danych osobowych i ich przetwarzania znajdują się odpowiednio w OWU (dla 

Licencjobiorców niebędących konsumentami) i w Regulaminie konsumenckim (dla Licencjobiorców mających 

status konsumenta) oraz w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: http://www.wolterskluwer.pl/polityka-

prywatnosci.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2020 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych w ramach Akcji 

od tego dnia, chyba że Licencjodawca postanowi inaczej.     

6. Regulamin zastępuje dotychczasowy „Regulamin Akcji Promocyjnej „LEX – Bezpłatny Dostęp Testowy ” z dnia 

1 grudnia 2019 r. 

  



  

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]   

  

  

  


