
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „UMOWY SMART” z dnia 24 lipca 2020 r.  

    

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania z Licencjodawcą, na warunkach specjalnych, umów licencyjnych 

na odpłatne korzystanie z publikacji elektronicznych i oprogramowania oferowanego przez Licencjodawcę w 

wariancie odnawialnym, określanych dalej w treści Regulaminu jako „Umowy smart”.  

2.  O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu:    

a) pojęcia użyte w jego treści w stosunku do Licencjobiorców mają znaczenie wynikające z OWU; 

b) do umów zawartych pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą zastosowanie mają postanowienia OWU.   

3. Akcja stanowi fragment działań marketingowych podejmowanych przez Licencjodawcę w celu popularyzacji 

umów smart, tj. umów w wariacie odnawialnym w rozumieniu OWU, i tym samym zainteresowania ofertą 

Licencjodawcy i zachęcenia potencjalnych klientów do zawierania umów licencyjnych w wariancie odnawialnym. 

4. W ramach Akcji Licencjodawca przewiduje dla Licencjobiorcy możliwość skorzystania z dodatkowych 

świadczeń opisanych w treści Regulaminu, które mają charakter dodatkowych korzyści pod warunkiem, że 

zamówienie składane przez Licencjobiorcę obejmuje wariant odnawialny (umowę smart).  

5. Sam wariant odnawialny został opisany szczegółowo w OWU i niniejszy Regulamin nie określa, nie modyfikuje 

ani nie precyzuje zasad zawierania umów w wariancie odnawialnym.  

 

II. Definicje 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:    

1. Regulaminie – należy rozumieć niniejszy Regulamin; 

2. Licencjodawcy – należy przez to rozumieć Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 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; BDO: 000110936; kapitał zakładowy: PLN 19,919,527.00, mającą status dużego 

przedsiębiorcy); 

3. Licencjobiorcy – należy przez to osobę niebędącą, w kontekście stosunków normowanych Regulaminem, 

konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, spełniającą warunki 

określone w Dziale III Regulaminu, która zawarła z Licencjodawcą w ramach Akcji umowę na korzystanie z 

Produktu na warunkach określonych w Regulaminie;     

4. Akcji – należy przez to rozumieć organizowaną w oparciu o Regulamin akcję promocyjną skierowaną do 

Licencjobiorców;    

5. OWU – należy przez to rozumieć dostępne na stronie www. odpowiednio:  

− Ogólne Warunki Umowy dotyczące korzystania przez niekonsumentów z publikacji elektronicznych „LEX” Nr 

2/2020, które mają zastosowanie w sytuacji gdy Zamówienie obejmuje produkty elektroniczne LEX;  

− Ogólne warunki umowy dotyczące korzystania z oprogramowania z linii „Progman Nr 2/2020, które mają 

zastosowanie w sytuacji gdy Zamówienie obejmuje oprogramowanie Progman;  

− Ogólne warunki umowy dotyczące korzystania z oprogramowania „Progmedica”, „LEX Compliance RODO”, 

„Lex Baza Dokumentów”, „LEX Kontrola Zarządcza” oraz „GRC Manager” Nr 2/2020, które mają zastosowanie 

w sytuacji gdy Zamówienie obejmuje dane oprogramowanie wskazane w tytule tego dokumentu;  

− Ogólne warunki umowy dotyczące korzystania z oprogramowania „Kancelaria Prawna” i „Kancelaria 

Notarialna” Nr 2/2020, które mają zastosowanie w sytuacji gdy Zamówienie obejmuje dane oprogramowanie 

wskazane w tytule tego dokumentu; 

− Ogólne warunki umowy dotyczące korzystania z oprogramowania „Kleos” Nr 2/2020, które mają 

zastosowanie w sytuacji gdy Zamówienie obejmuje oprogramowanie „Kleos”; 

6. Produkcie – należy przez to rozumieć przedmiot Umowy, do którego stosuje się właściwe OWU spośród OWU 

wskazanych w pkt 5 powyżej;  

7. Serwisie logowania – należy przez to rozumieć Serwis logowania w rozumieniu właściwych OWU spośród OWU 

wskazanych w pkt 5 powyżej; 

8. Okresie Promocyjnym – należy przez to rozumieć określony w Dziale III. pkt 4 Regulaminu okres trwania Akcji; 



9. Zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie na zakup licencji na korzystanie z Produktu, w którego 

treści wybrany został wariant odnawialny (tj. umowa zostaje zawarta w wariancie odnawialnym); 

10. Umowie lub zamiennie Umowie smart – należy przez to rozumieć umowę zawartą przez Licencjodawcę i 

Licencjobiorcę w wariancie odnawialnym w rozumieniu OWU, na zasadach opisanych w OWU i Regulaminie;  

11. stronie www. – należy przez to rozumieć stronę https://pomoc.wolterskluwer.pl/category/owu-i-

regulaminy/ 

  

III. Warunki uczestnictwa w Akcji. Czas trwania Akcji.  

1. Licencjodawca oświadcza, że oferta udostępniona w ramach Akcji jest skierowana wyłącznie do 

Licencjobiorców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  

a) składając Zamówienie w jego treści wybierają Umowę w wariancie odnawialnym i akceptują OWU, skutkiem 

czego godzą się na warunki Umowy odnawialnej określone w OWU;  

b)  składając Zamówienie akceptują Regulamin, skutkiem czego godzą się na warunki Akcji, w tym warunki 

opisane w Dziale IV pkt 2-3 Regulaminu; 

c) składają Zamówienie jako niekonsumenci; 

d) składają Zamówienie w okresie trwania Akcji.  

2.  W szczególności postanowienia pkt 1 powyżej oznaczają, że brak spełnienia choćby jednego z wymienionych 

tam warunków uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji i skorzystanie z promocyjnej oferty opisanej w Regulaminie.  

3. Licencjodawca zastrzega jednocześnie, że oferta udostępniona w ramach Akcji nie jest dostępna dla 

Licencjobiorców, w stosunku do których Licencjodawca posiada w dacie złożenia zamówienia wymagalną 

wierzytelność z jakiegokolwiek tytułu lub pozostaje w sporze z Licencjobiorcą.     

4. Akcja trwa od dnia wejścia w życie Regulaminu do dnia jej odwołania. Odwołanie następuje poprzez komunikat 

na stronie www.  

5. Z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Licencjodawcę dochodzi do zawarcia umowy z Licencjobiorcą, której 

przedmiot określa Zamówienie, a prawa i obowiązki stron w ramach tej umowy określają Regulamin, OWU, 

regulaminy, o których mowa w pkt 1 lit. b, a także obowiązujące przepisy prawa.  

6. Licencje udzielane w ramach Akcji mają charakter niewyłączny i niezbywalny. Oznacza to, że Licencjobiorca nie 

ma prawa przenoszenia praw do ww. licencji na inne podmioty. Licencjodawca nie może też udostępniać 

Produktu ani jego fragmentów innym osobom lub podmiotom. Naruszenie przez Licencjobiorcę niniejszego 

punktu uprawnia Licencjodawcę do rozwiązania zawartej w ramach Akcji Umowy na korzystanie z Produktu ze 

skutkiem natychmiastowym.  

7. Osoba składająca w imieniu Licencjobiorcy Zamówienie, składając je oświadcza, że jest do tego w pełni 

uprawniona.         

8. Gdyby okazało się, że Licencjobiorca w Zamówieniu podał dane nieprawdziwe lub osoba, która złożyła 

Zamówienie w imieniu Licencjobiorcy, nie była do tego uprawniona, wówczas Licencjodawca zastrzega sobie 

prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, a gdy Umowa została już zawarta, rozwiązania tej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.  

9. Licencjodawca przyjmuje Zamówienia drogą elektroniczną, poprzez prowadzone przez siebie sklepy 

internetowe, oraz drogą kontaktu telefonicznego lub bezpośredniego z opiekunem handlowym lub konsultantem 

telefonicznym. Szczegółowe informacje zawarte są na stronach internetowych Licencjobiorcy, w tym na stronie 

sklepu internetowego Licencjodawcy Profinfo.pl (dalej „Profinfo.pl”), na stronie www. oraz na stronach 

dedykowanych Produktom.  

  

IV. Przedmiot Akcji – oferta promocyjna  

1. Licencjobiorca, który spełni warunki opisane w Dziale III Regulaminu i złoży Zamówienie na warunkach tam 

przewidzianych, ma prawo do skorzystania w Okresie Promocyjnym z następującego pakietu korzyści 

towarzyszących zakupom w sklepie internetowym prowadzonym przez Licencjodawcę pod nazwą Profinfo.pl:  

a) darmowa dostawa z Profinfo.pl, przy czym:  

− z darmowej dostawy Licencjobiorca może skorzystać przez cały okres obowiązywania Umowy smart; 

− ww. promocja w postaci darmowej dostawy obowiązuje niezależnie od wartości zamówienia; 



− darmowa dostawa będzie automatycznie uwzględniania w koszyku przy rozpoznaniu w Profinfo.pl 

Licencjobiorcy jako użytkownika, który zawarł Umowę smart w ramach Akcji;   

 b) rabat 20% na książki na Profinfo.pl, przy czym: 

− z rabatu Licencjobiorca może skorzystać przez cały okres obowiązywania Umowy smart; 

− ww. rabat obowiązuje na wszystkie tytuły książek wydanych przez Licencjodawcę drukiem lub w formie 

ebooka; nie obejmuje ona czasopism ani tytułów wydawanych przez inne podmioty; 

− ww. rabat naliczany jest od ceny katalogowej i nie łączy się innymi ofertami promocyjnymi, chyba że z 

danego regulaminu promocji wynikać będzie inaczej; 

2. Zastrzega się, że z korzyści opisanych w pkt 1 mogą korzystać wszyscy użytkownicy końcowi Produktów 

objętych Umową smart zawartą przez Licencjobiorcę w ramach Akcji, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeśli 

zatem Umowa smart obejmuje Produkt zabezpieczony inaczej niż Serwisem logowania (np. Produkt 

autoryzowany jest po IP lub produkt co prawda jest autoryzowany na login będący adresem e-mail oraz hasło, 

ale nie poprzez Serwis logowania) wówczas jedynie Administrator licencji w rozumieniu OWU, jako wskazany w 

Umowie smart po adresie e-mail, będzie mógł skorzystać z ww. pakietu korzyści.  

3. Zastrzega się, że warunkiem skorzystania z  korzyści wskazanych w pkt 1 powyżej jest: 

a)  posiadanie konta w Serwisie logowania w rozumieniu OWU,   

b) dokonywanie zakupów w sklepie Profinfo.pl jako zalogowany użytkownik w rozumieniu regulaminu sklepu 

internetowego Profinfo.pl,  

c) posługiwanie się tym samym loginem i hasłem, które jest używane do Produktu objętego Zamówieniem.  

  

V. 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 przedmiotu Umowy smart mogą być składane na zasadach opisanych w OWU.  

  

VI. Postanowienia końcowe  

1. Licencjodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu w trakcie trwania 

Umowy smart lub w Okresie Promocyjnym. W szczególności zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany 

przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminie, 

bądź też Licencjodawca dokona takich zmian zasad promocji.    

2. Jeżeli Licencjodawca będzie zainteresowany związaniem Licencjobiorcy, który już zawarł Umowę smart na 

zasadach objętych Regulaminem, nowym lub zmienionym Regulaminem, to winien wysłać ich treść na adres 

email podany przez Licencjobiorcę w Zamówieniu, na co najmniej 14 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 smart 

z zachowaniem 14-dniowego 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 smart, o ile nowy lub zmieniony Regulamin nie 

zostanie doręczony Licencjobiorcy przez Licencjodawcę w trybie opisanym w pkt 2 powyżej.    

4. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w OWU i Polityce Prywatności, dostępnej pod 

adresem: http://www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci.   

5. Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych począwszy od dnia jego wejścia w życie i takich, w których 

Strony uzgodniły zastosowanie Regulaminu. Nadto, z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc 

„Regulamin Akcji Promocyjnej „Umowy Smart” z dnia 6 lipca 2020 r. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2020 r.   


