I. PREAMBUŁA
1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany
będzie dalej: "Regulaminem".
2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony
internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu,
bez ograniczeń i zastrzeżeń.
3. W przypadku niewyrażenia zgody na Regulamin należy zaprzestać korzystania ze strony
internetowej i natychmiast ją opuścić.
4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich
właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone
znakami towarowymi.
5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub
informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia
jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa
autorskie lub chronione znaki towarowe.
6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email:
piotrek@lpcreation.pl
II. DEFINICJE
1. FORMULARZ KONTAKTOWY - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który
umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela strony internetowej;
2. PRAWO WŁAŚCIWE - Do celów realizacji Regulaminu zastosowanie ma prawo polskie;
3. STRONA INTERNETOWA - narzędzie, o nazwie: www.lpcreation.pl, służące do świadczenia
usług elektronicznych;
4. Umowa Sprzedaży/Umowa - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380
5. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług
elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
6. WARUNKI - zbiór wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, zasad polityki prywatności,
plików cookies oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej,
które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta;
7. WŁAŚCICIEL - Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, mianowicie:
Przedsiębiorca Pan Piotr Tadeusz Łącz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Blue
Creation - Piotr Łącz, z siedzibą przy: Lazurowa 67, 05-825 Odrano Wola, NIP: 5291645499;
III. ZAKRES WARUNKÓW
1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższym
Regulaminem.
2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób
zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część
serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod
warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Regulamin.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie
wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
2. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących
część strony internetowej.
3. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów
ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i
odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
4. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
a. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
b. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający
do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
c. do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im
jakiejkolwiek szkody;
d. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych
z Regulaminem;
e. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania
jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie
szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy
program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać
lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu
komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.
V. PŁATNOŚCI
1. Płatność za Usługi powinna zostać dokonana przez Użytkownika z góry.
2. Termin płatności wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie
płatności, pomimo upływu wyznaczonego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę
Sprzedaży.
3. W ramach strony Właściciel udostępnia następujące metody płatności:
a. płatność kartą płatniczą – w ramach kart obsługiwanych przez płatnosci24;
b. płatność szybkim przelewem – w ramach instrumentów płatniczych obsługiwanych
przez płatnosci24
4. Użytkownik akceptuje otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, na adres e-mail
podany przez Użytkownika.
5. W przypadku skorzystania z opcji dokonania płatności w terminie innym niż niezwłocznie po
wybraniu odpowiedniej opcji w na stronie Właściciel przekaże Użytkownikowi na adres email link do systemu e-płatności, a także przypomni Użytkownikowi o możliwości dokonania
płatności, w przypadku jej niedokonania w terminie 7 dni.
6. Wszelkie ceny podane na stronie są cenami netto i należy do nich doliczyć należny podatek
VAT, chyba, że na stronie wyraźnie wskazano, że dana cena jest ceną brutto.
7. W przypadku konieczności zwrotu środków Użytkownikowi powodujących powstanie po
stronie Właściciela dodatkowych kosztów (np. ze względu na konieczność zwrotu środków na
inny niż polski rachunek bankowy) Użytkownik będzie zobowiązany do poniesienia tych
kosztów.

VI. KOMUNIKACJA I REKLAMACJE
1. Użytkownik może kontaktować się z Właścicielem, w języku polskim, przy wykorzystaniu
następujących danych i adresów:
a. przy użyciu poczty elektronicznej: piotrek@lpcreation.pl;
b. telefonicznie, w dni robocze, w godzinach 10.00-16.00, tel.: 606-704-195
2. Reklamacje powinny być składane przez Użytkownika wyłącznie na adres email:
piotrek@lpcreation.pl.
3. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych
zastrzeżeń.
4. Właściciel ustosunkowuje się do zgłoszonych reklamacji w terminie 30 dni roboczych od ich
otrzymania
VII. COOKIES
1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie
nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej
(np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane
m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do
indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona
internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia
informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować
osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do
Użytkownika.
3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas
trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą
do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej
rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Właściciela i są
zgodne z prawem Unii Europejskiej.
5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z
obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki
cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci
urządzenia.
7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić
przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja
cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować
ustawienia w przeglądarce.
8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne
korzystanie ze strony internetowej.
9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona
zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w
sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową co
pozwala na identyfikację zby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i
pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych
użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na
stronie internetowej;
d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i
informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów,
administrowania i śledzenia;
e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony
internetowej;
f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu
możliwości ulepszania witryny stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są
najbardziej popularne dla Użytkowników.
VIII. LINKI ZEWNĘTRZNE
1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane
wyłącznie w celu informacyjnym.
2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych
witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.
IX. FORMULARZ KONTAKTOWY
1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny formularz
przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując ich wysyłkę do
Właściciela.
2. Pozostawienie danych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez
Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych osobowych. Właściciel będzie mógł
użyć podanych danych kontaktowych, w celu wysłania ofert lub nawiązania kontaktu z
Użytkownikiem.
X. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami
dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności
intelektualnej.
2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie
internetowej (zwane łącznie: "Znakami"), stanowią znaki towarowe Właściciela.
3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może
wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z
innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych,
reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach
pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.
XI. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA
Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również
sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

XII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć
w świadczeniu jakichkolwiek ustug doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności
mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy
skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności
gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji
dotyczących poprawnego działania czy jakości.
3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji
przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich,
dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno
bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu
odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub
usług.
5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie
internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych
przez osoby trzecie.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn
tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
XIII. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW
Jeśli nie postanowiono inaczej, Regulamin stanowi kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy
Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich
zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu
(treści) niniejszego Regulaminu.
XIV. ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ
1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego
Regulaminu, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając zaktualizowaną
wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich
publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanym Regulaminie.

