Regulamin Witryny „Przebudzenie przez Oddech”
§1 Regulacje i Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich działa witryna „Przebudzenie przez
Oddech” (zwaną dalej: „Usługą”).
2. Wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za organizację Konkursu jest Integral Body InsLtute Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Gipsowa 42, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kielce w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643440, NIP: 9591978899, REGON:
365695077 (zwana dalej: „Organizatorem”).
3. Usługa umieszczona jest pod adresem URL: h]p://breathawakening.pl
4. Działanie usługi opiera się na odpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kursu on-line video z ﬁlmami
szkoleniowymi.
§2 Warunki
1. Użytkownikiem usługi może być każda osoba ﬁzyczna, która w dniu zakupu kursu video on-line
ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba mająca ukończone 13 lat
posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz posiada inne zgody w zakresie wymaganym przez niniejszy Regulamin oraz polskie prawo.
2. Użytkownik usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
§3 Zasady Funkcjonowania Usługi
1. Sposobem realizacji usługi jest płatność za pośrednictwem usługi PayU (www.payu.pl) z wykorzystaniem
dostępnych przelewów elektronicznych udostępnianych przez usługę PayU (www.payu.pl).
2. Usługa realizowana jest za pośrednictwem sieci Internet w formie udostępniania ﬁlmów video przez
okres 30 dni od momentu zakupu usługi.
3. Usługa nie posiada żadnych gwarancji oraz usług posprzedażnych w związku z charakterem jej
funkcjonalności - tj. ﬁlmów video udostępnianych Użytkownikowi w formie PPV (Pay Per View).
§4 Postępowanie Reklamacyjne, Odstąpienie od Umowy
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 30 dni począwszy
od dnia następującego po zakończeniu okresu aktywności usługi. Dla zachowania w/w terminu
wystarczające jest nadanie listu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – prawo pocztow (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113). Za datę wniesienia
reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje
złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Użytkownika zgłaszającego
reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości
wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis
okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres określony w §1
pkt 2 a z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Organizator usługi zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji i poinformować Użytkownika, listem poleconym, o uznaniu reklamacji albo
przyczynach jej nieuwzględnienia.
4. Roszczenia związane z zakupem usługi przedawniają się z upływem 2 (słownie: dwóch) miesięcy
począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po zakończeniu aktywności dostępu do usługi.

5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia otrzymania reklamacji przez
Organizatora usługi do dnia nadania pocztowego odpowiedzi na reklamację, listem poleconym.
6. Użytkownik może odstąpić od usługi w ciągu dwóch dni od zakupu usługi.
§5 Dane Osobowe
1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.
926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) przez Organizatora.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Integral Body InsLtute Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Gipsowa 42, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kielce w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643440, NIP: 9591978899, REGON: 365695077, która
gromadzi dane wyłącznie dla celów związanych z poprawnym funkcjonowaniem usługi na podstawie
zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., dalej UODO).
3. Przetwarzanie danych osobowych może następować także w celu wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie
prowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5
ww. ustawy.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania usunięcia na
warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. W celu modyﬁkacji danych
osobowych Użytkownik zobowiązany jest do przesłania wniosku w formie elektronicznej adres
info@breathawakening.eu.
5. Organizator może odmówić usunięcia danych Użytkownika jeżeli stwierdzono naruszenie postanowień
niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do
wyjaśnienia ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
§6 Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem h]p://
breathawakening.pl
2. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania serwisu
internetowego umieszczonego pod adresem h]p://breathawakening.pl
3. Organizator nie udziela żadnych gwarancji co do prawidłowego działania serwisu internetowego
umieszczonego pod adresem h]p://breathawakening.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w usłudze w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie
będą naruszały praw nabytych Użytkowników.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o
ochronie danych osobowych.
6. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny w Polsce.

