REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OFERTA DLA NOWEJ KANCELARII 2021
§1
Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, o ile takie
zostaną sporządzone;
2. „Akcji” – należy przez to rozumieć organizowaną w oparciu o Regulamin akcję promocyjną skierowaną
do Licencjobiorców, prowadzoną w okresie trwania Akcji;
3. „Okres trwania Akcji” – należy przez to rozumieć okres, w którym Licencjodawca przyjmuje zamówienia
złożone zgodnie z Regulaminem, przez osoby mające prawo zgodnie z Regulaminem wziąć udział w Akcji;
okres ten upływa w dniu 31 lipca 2022 r. ;
4. „OWU” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Ogólne Warunki Umowy dotyczące
korzystania przez niekonsumentów z publikacji elektronicznych „LEX” Nr 2/2020”, dostępny na stronie
internetowej pod adresem https://pomoc.wolterskluwer.pl/category/owu-i-regulaminy/;
5. „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/;
6. „Licencjodawcy” – należy przez to rozumieć Wolters Kluwer Polska Spółkę 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, nr rej. BDO: 000110936);
7. „Licencjobiorcy” – należy przez to rozumieć osobę spełniającą warunki określone w § 3 ust. 2-4
Regulaminu, która zawarła z Licencjodawcą w ramach Akcji umowę na korzystanie z Programu na
warunkach określonych w Regulaminie;
8. „Programie” – należy przez to rozumieć internetowy serwis wydawany pod marką „LEX”, udostępniany
w ramach Akcji w następujących Pakietach:
• dla Licencjobiorców prowadzących kancelarie adwokackie, radcowskie lub komornicze:
1) LEX Kancelaria Prawna Standard lub
2) LEX Kancelaria Prawna Optimum wraz z modułem Prawo Europejskie lub
3) LEX Kancelaria Prawna Premium wraz z modułem Prawo Europejskie oraz jednym z
następujących modułów: BHP, HR, Kadry, Ochrona Środowiska, Budownictwo, Finanse,
Księgowość, Ochrona Zdrowia, Zamówienia Publiczne, Windykacje lub
4) Kleos lub
5) Kancelaria Prawna lub
6) LEX Kancelaria Prawna (Standard, Optimum lub Premium) + Kleos lub
7) LEX Kancelaria Prawna (Standard, Optimum lub Premium) + Kancelaria Prawna;
• dla Licencjobiorców prowadzących kancelarie notarialne:
1)
LEX Kancelaria Notarialna Standard, LEX Kancelaria Notarialna Optimum, LEX Kancelaria
Notarialna Premium lub
2) Kancelaria Notarialna lub;
3) LEX Kancelaria Notarialna (Standard, Optimum lub Premium) + Kancelaria Notarialna.
9. „użytkowniku końcowym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą Licencjobiorcą lub osobę
fizyczną, która korzysta lub może korzystać z Programu w związku ze świadczeniem pracy lub usług na
rzecz
Licencjobiorcy
(np.
magistra
prawa,
doktora
prawa,
aplikanta
radcowskiego/adwokackiego/notarialnego, adwokata, radcę prawnego, notariusza, komornika
sądowego, rzecznika patentowy, doradcę restrukturyzacyjnego) zatrudnioną przez Licencjobiorcę,
współpracującą z nim lub będącą wspólnikiem Licencjobiorcy;

10. „egzaminie zawodowym” – należy przez to rozumieć egzamin radcowski, adwokacki, notarialny lub
komorniczy;
11. „wariancie odnawialnym” – należy przez to rozumieć umowę zawartą w wariancie odnawialnym w
rozumieniu OWU;
12. „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);
13. „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;
14. „Quasikonsumencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą z Licencjodawcę Umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada
ona dla niej charakteru zawodowego; jednocześnie zastrzega się, że z uwagi na fakt na fakt, iż Akcja
przewidziana jest tylko dla podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu, przyjmuje się, że
Licencjobiorca nie może mieć jednocześnie statusu Quasikonsumenta; Akcja nie jest więc adresowana
do Quasikonsumentów.
§2
Postanowienia ogólne
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.
§3
Warunki uczestnictwa w Akcji
1. Licencjodawca oświadcza, że licencje na Programy udzielane w ramach Akcji:
a) będą dla Licencjobiorców niebędących konsumentami – licencjami wyłącznie w wariancie
odnawialnym;
b) będą dla Licencjobiorców będących konsumentami – licencjami wyłącznie w wariancie terminowym, z
tym zastrzeżeniem, że umowa będzie zawierana na okres 3 lat z prawem do jej przedterminowego
rozwiązania na następujących zasadach:
− Licencjobiorca ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem, złożonym Licencjodawcy w
formie pisemnej nie później niż na 2 (dwa) miesiące przed końcem danego roku
abonamentowego rozumianego jako kolejno następujące po sobie 12 miesięcy od pierwszego
dnia abonamentu;
− w przypadku złożenia ww. wypowiedzenia w terminie Umowa ulega rozwiązaniu z końcem
bieżącego roku abonamentowego;
;

b) będą udzielane wyłącznie w takiej liczbie, która uwzględnia wszystkich użytkowników końcowych, z tym
jednak zastrzeżeniem, że liczba użytkowników końcowych nie może przekroczyć dziewięciu, w tym
samego Licencjobiorcy (nie dotyczy programów Kleos, Kancelaria Prawna i Kancelaria Notarialna).
2. Licencjodawca oświadcza, że oferta udostępniona w ramach Akcji jest skierowana wyłącznie do
Licencjobiorców, którzy:
a) nie wcześniej niż w marcu 2019 r. po ukończeniu aplikacji radcowskiej, adwokackiej, notarialnej lub
komorniczej złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy lub
b) nie wcześniej niż w czerwcu 2019 r. ukończyli wyższe studia prawnicze uzyskując tytuł magistra lub
c) są spółkami cywilnymi lub osobowymi, tworzonymi przez nie więcej niż trzech wspólników będących
osobami wskazanymi w lit. a) albo b).
3. Aby wziąć udział w Akcji Licencjobiorcy, o których mowa w ust 2., muszą być osobami (podmiotami), które:
a) w przypadku osób wskazanych w ust. 2 lit. a) i b):
1) prowadzą indywidualną (jednoosobową) działalność gospodarczą, pod tym jednak warunkiem, że
w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazano działalność
prawniczą jako przeważającą lub
2) nie prowadzą działalności gospodarczej, ale działając w zamiarze bezpośrednim podjęcia takiej
działalności, w okresie poprzedzających 5 miesięcy kalendarzowych przed dniem złożenia zamówienia
w ramach Akcji, złożyły wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie
działalności prawniczej zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) w przypadku podmiotów wskazanych w ust. 2 lit. c) – są zarejestrowane we właściwym dla danej spółki
rejestrze urzędowym, w którym wskazano działalność prawniczą jako przedmiot działalności.
4. Licencjodawca zastrzega, że oferta udostępniona w ramach Akcji jest przeznaczona wyłącznie dla
Licencjobiorców, którzy:
a) zobowiązują się zamówić liczbę licencji imiennych odpowiadającą liczbie wszystkich użytkowników
systemów informacji prawnej w ich kancelarii prawnej (lub w ramach innej niż kancelaria prawna formie
prowadzenia działalności jeśli Licencjobiorca nie prowadzi działalności prawniczej w ramach kancelarii
prawnej) i potwierdzają, że liczba licencji imiennych odpowiada liczbie wszystkich prawników
znajdujących się w strukturze organizacyjnej kancelarii prawnej;
b) deklarują w zamówieniu pełną, rzetelną i aktualną liczbę użytkowników końcowych oraz prawników
znajdujących się w strukturze organizacyjnej kancelarii prawnej (lub w ramach innej niż kancelaria prawna
formie prowadzenia działalności jeśli Licencjobiorca nie prowadzi działalności prawniczej w ramach
kancelarii prawnej).
Wymogi opisane w pkt a i b powyżej nie dotyczą programów Kleos, Kancelaria Prawna i Kancelaria Notarialna.
5. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia lub posiadania przez Licencjobiorców statusu
lub warunków uprawniających do korzystania z oferty udostępnianej w ramach Akcji. W razie stwierdzenia
nieposiadania statusu lub niespełniania choćby jednego z warunków, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcia zamówienia lub – gdy umowa o korzystanie z Programu została już zawarta – rozwiązania tej
umowy ze skutkiem natychmiastowym, a nadto możliwość złożenia do właściwego organu samorządu
zawodowego, do którego Licencjobiorca należy, wniosku o wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Spełnienie
statusu lub warunków do skorzystania z oferty udostępnianej w ramach Akcji będzie weryfikowane na podstawie
poniższych dokumentów, które należy złożyć wraz z zamówieniem:
a) w przypadku osób, o których mowa w ust. 2 lit. a – skan lub kopia uchwały właściwej komisji
egzaminacyjnej o wyniku egzaminu zawodowego oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o dofinansowanie
podjęcia działalności gospodarczej;
b) w przypadku osób, o których mowa w ust. 2 lit. b – skan lub kopia dyplomu ukończenia studiów
prawniczych oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub kopia
dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej;

c) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 lit. c – skan lub kopia uchwały właściwej komisji
egzaminacyjnej o wyniku egzaminu zawodowego wspólników tych podmiotów lub kopia dyplomu
ukończenia studiów prawniczych przez wspólników tych podmiotów, wydruk z rejestru REGON (w
przypadku spółek cywilnych) lub odpis KRS (w przypadku spółek osobowych prawa handlowego); wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności
gospodarczej przez wspólników tych podmiotów (w przypadku spółek cywilnych)
§4
Wyłączenia z udziału w Akcji
Licencjodawca zastrzega, że oferta udostępniona w ramach Akcji:
a) nie jest skierowana do osób niespełniających warunków określonych w Regulaminie;
b) nie jest dostępna dla Licencjobiorców lub użytkowników końcowych, w stosunku do których
Licencjodawca posiada w dacie złożenia zamówienia wymagalną wierzytelność z jakiegokolwiek tytułu;
c) nie jest skierowana do Licencjobiorców, u których liczba użytkowników końcowych przekracza dziewięć;
d) nie jest skierowana do Quasikonsumentów.
Ww. osoby nie mogą być Licencjobiorcami.
§5
Zamówienia
1. Licencjodawca dopuszcza możliwość składania zamówień na Program wyłącznie:
a) przy pomocy przedstawiciela handlowego Licencjodawcy, który przyjmie od Licencjobiorcy dedykowany
formularz zamówienia;
b) za pośrednictwem sklepu internetowego lex.pl dostępnego na stronie internetowej https://www.lex.pl;
c) w okresie trwania Akcji.
2. W związku ze złożeniem zamówienia Licencjobiorca zobowiązany jest podać wszystkie wymagane przez
Licencjodawcę informacje, w tym w szczególności:
a) o ile Licencjobiorca prowadzi w momencie złożenia zamówienia działalność gospodarczą lub zawodową
- nazwę/firmę, pod którą prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową;
b) NIP indywidualnej działalności, kancelarii lub spółki;
c) o ile w momencie złożenia zamówienia Licencjobiorca wykonuje zawód adwokata, radcy prawnego,
notariusza lub komornika - oznaczenie samorządu zawodowego, do którego Licencjobiorca należy, oraz
numer wpisu na listę prowadzoną przez organy właściwego samorządu; względnie;
d) nazwę Pakietu oraz liczbę licencji, które zamawia.
3. Licencjobiorca nieposiadający żadnego z serwisów „LEX”, w tym w szczególności LEX Gamma, LEX Omega, LEX
Kancelaria Prawna, LEX Aplikant, może w ramach zamówienia dokonać wskazania daty rozpoczęcia okresu
abonamentowego na Program, z tym że okres ten nie może się rozpocząć wcześniej niż w terminie 2 dni
roboczych od dnia potwierdzenia przez Licencjodawcę przyjęcia zamówienia. W przypadku gdy Licencjobiorca w
chwili złożenia zamówienia w ramach Akcji jest w posiadaniu aktywnej licencji na korzystanie z któregokolwiek z
serwisów, o których mowa w zdaniu pierwszym, wówczas okres abonamentowy dla licencji uzyskanych na
Program w ramach Akcji nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu następującym po zakończeniu licencji na
ten/te ww. serwis/serwisy. Zastrzega się przy tym, że oferta udostępniona w ramach Akcji nie jest skierowana do
osób, które w chwili złożenia zamówienia w ramach Akcji są w posiadaniu aktywnej licencji na korzystanie z
któregokolwiek z serwisów, o których mowa w zdaniu pierwszym.
4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć podanie wszystkich prawidłowych informacji i złożenie wszystkich
oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Licencjodawcę. Złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę jest
równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i - przez odesłanie – OWU (Licencjobiorcy niebędący
konsumentami) albo Regulaminu Konsumenckiego (Licencjobiorcy będący konsumentami).
5. O przyjęciu zamówienia Licencjodawca powiadomi Licencjobiorcę niezwłocznie.
6. 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

(Licencjobiorcy niebędący konsumentami) lub Regulamin Konsumencki (Licencjobiorcy będący konsumentami),
a także obowiązujące przepisy prawa.
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 niepełne lub nie dostarczył wszystkich
dokumentów wymaganych przez Licencjodawcę, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wezwania
Licencjobiorcy do ich uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia Licencjodawca zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcia zamówienia, a gdy umowa na korzystanie z Programu została już zawarta, rozwiązania tej
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
9. Gdyby okazało się, że Licencjobiorca w zamówieniu podał dane nieprawdziwe, po złożeniu zamówienia okazało
się, że nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, 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 na korzystanie z Programu została już zawarta, rozwiązania tej umowy ze
skutkiem natychmiastowym. Nadto, w przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, Licencjodawca zastrzega
sobie prawo do złożenia do właściwego organu samorządu zawodowego, do którego Licencjobiorca lub ww.
osoba należy, wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
§6
Rodzaj umowy i okres abonamentowy
Licencjodawca oświadcza, że:
- w przypadku Licencjobiorców będących konsumentami umowa zawarta zgodnie z Regulaminem, w ramach
Akcji, jest umową zawartą na sprecyzowany z góry czas oznaczony, którego długość (tj. długość okresu
abonamentowego, w którym Licencjobiorca ma prawo korzystać z Programu) wynosi 36 miesięcy;
- w przypadku Licencjobiorców niebędących konsumentami umowa zawarta zgodnie z Regulaminem, w ramach
Akcji, jest umową w wariancie odnawialnym w rozumieniu OWU, a pierwszy okres abonamentowy wynosi 12
miesięcy i ulega przedłużeniu na kolejne 12- miesięczne okresy abonamentowe zgodnie z formułą ww. wariantu
odnawialnego.
§7
Wynagrodzenie, warunki płatności
1. Wynagrodzenie należne Licencjodawcy zostanie obliczone na podstawie cen zawartych w cenniku stosowanym
przez Licencjodawcę udostępnianym przez przedstawiciela handlowego Licencjodawcy oraz za pośrednictwem
sklepu internetowego profinfo.pl dostępnego na stronie internetowej https://www.profinfo.pl, stosownie do
wyboru dokonanego przez Licencjobiorcę przy zawarciu umowy na korzystanie z Programu w zakresie danego
Pakietu. Licencjodawca informuje, że kwota wynagrodzenia dla Pakietów nabytych w ramach Akcji zostaje objęta
rabatem w stosunku do ceny standardowej, a rabat ten wynosi:
a) 35% w przypadku zakupu Pakietu LEX Kancelaria Prawna + Kleos, LEX Kancelaria Prawna + Kancelaria
Prawna oraz LEX Kancelaria Notarialna + Kancelaria Notarialna;
b) 30% w przypadku zakupu innych Pakietów niż wskazane w pkt a powyżej.
2. Do wynagrodzenia należnego Licencjodawcy zostanie doliczony podatek od towarów i usług w stawce
obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT.
3. Wynagrodzenie należne Licencjodawcy od Licencjobiorcy z tytułu realizacji umowy na korzystanie z Programu
jest płatne w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Licencjodawcę, przelewem na
wskazany w treści faktury rachunek bankowy Licencjodawcy.
4. Licencjodawca prześle ww. fakturę na podany przez Licencjobiorcę w zamówieniu adres za pośrednictwem
poczty niezwłocznie po jej wystawieniu. Za odrębną zgodą Licencjobiorcy faktura może zostać przesłana drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Licencjobiorcę w zamówieniu.
5. Wynagrodzenie wskazane w umowie na korzystanie z Programu, w przypadku umowy zawartej w wariancie
odnawialnym, podlega waloryzacji na zasadach opisanych w OWU. Składając zamówienie Licencjobiorca
oświadcza, że zna te warunki i akceptuje je bez zastrzeżeń. Zastrzega się przy tym, że pierwsza waloryzacja

następuje po upływie 3 lat trwania okresu abonamentowego. Wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w kolejnym roku
następującym po 3. roku trwania okresu abonamentowego, o którym mowa w OWU określa się na poziomie 46%.
§8
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 1 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.
§9
Ochrona 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, dane dotyczące
płatności, NIP lub PESEL– dotyczące Licencjobiorcy będącego osobą fizyczną,

- imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania – dotyczące osoby fizycznej jako osoby
kontaktowej wskazanej przez Licencjobiorcę,
- imiona, nazwiska i adresy e-mail Administratora licencji i użytkowników końcowych.
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 lub Administratora licencji, dane związane z zapłatą wynagrodzenia wynikającego z umowy
należnego Licencjodawcy; 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 email 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.
3. Pozostałe 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:
https://pomoc.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci-wolters-kluwer-sp-z-oo/?_ga=2.99669085.233125769.16122597251082152926.1577700933#xd_co_f=YjNmNzVlZjgtOWI4Yi00ODg1LThmYzItMjMxZTdhZTdlZWVm~.
§ 10
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 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 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 20 września 2021 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych od tego
dnia, chyba że Strony zgodnie postanowią 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]

