
 

 

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez 
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez firmę 

ZETO-RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, al. Rejtana 55, 

KRS: 0000119555, NIP: 8130335772, REGON: 690022547 - zwana w dalszej części Regulaminu Usługodawcą 

lub Operatorem. 

2. Niniejszy Regulamin ma wiążącą moc prawną i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą (osobą 

fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), a Usługodawcą oraz 

określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów. 

3. Zamówienie usługi u Operatora (również na okres testów) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu bez względu na to, czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej Usługodawcy czy 

w inny udokumentowany sposób. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów 

korzystających z usług ZETO-RZESZÓW niezależnie od tego, czy korzystają oni z usług Operatora 

bezpośrednio, czy też przez podmioty współpracujące. 

4. Wszystkie podmioty świadczące własne usługi internetowe na bazie infrastruktury Operatora zobowiązane są 

do poinformowania wszystkich Klientów korzystających z tych usług o warunkach korzystania z nich. 

5. Na życzenie Usługobiorcy może zostać sporządzona pisemna umowa, której nieodłączną częścią będzie niniejszy 

Regulamin. 

6. Usługobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r.Nr.101, poz. 926 

z późniejszymi zmianami).  

Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług, sprzedaży produktów, archiwizacji danych oraz dokonywania 

rozliczeń. Mogą one być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym. Administratorem danych osobowych 

jest firma ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy al. Rejtana 55.  

 

Usługobiorca ma prawo wglądu i zmiany treści swoich danych, natomiast Usługodawca nie ponosi 

odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Usługobiorcę. 

 

Usługobiorca zobowiązuje się jednocześnie do poinformowania Usługodawcy o przechowywaniu i/lub 

przetwarzaniu danych osobowych w ramach świadczonej mu przez Usługodawcę usługi i w takim wypadku 

zobowiązuje się do zawarcia z Usługodawcą Umowy Powierzenia Danych Osobowych, której wzór stanowi 

Załącznik 1 niniejszego Regulaminu. 

 

7. Operator działa i świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem. 

8. Instalacja i utrzymanie serwera będą zgodne z technicznymi normami Operatora. 

9. Operator odpowiedzialny jest wyłącznie za utrzymanie własnej sieci oraz własnych łączy stałych. 

 

 

II. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługodawcy 

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia widzialności serwera Usługobiorcy w sieci Internet 

zgodnie z Umową oraz Regulaminem świadczenia Usług. 

2. Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorcę o terminach planowanych przerw technicznych 

po stronie Usługodawcy z 12 godzinnym wyprzedzeniem. 

3. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych po stronie 

Usługodawcy. 

4. Łączny czas trwania w ciągu roku przerw technicznych po stronie Usługodawcy nie może przekraczać 72 godzin. 

5. Czas trwania jednorazowej przerwy technicznej nie może być dłuższy niż 6 godzin. 

6. Łączny czas trwania awarii w ciągu roku rozumianej jako brak widzialności serwera Usługobiorcy na pierwszym 

routerze nie należącym do Usługodawcy nie może przekraczać 72 godzin. 



 

 

7. Przekroczenie powyższych czasów spowoduje obniżenie przez Usługodawcę opłat abonamentowych o 1/ilość dni 

abonamentu za każde rozpoczęte kolejne 24 godzin. 

8. Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych przez Usługobiorców 

na serwerach. Dane zdobyte przez Pracowników ZETO-RZESZÓW w trakcie prac technicznych lub 

administracyjnych nie będą udostępniane osobom trzecim. 

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych niezależnych 

od Usługodawcy. 

10. Czynności nienależące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonane przez 

Usługodawcę odpłatnie. 

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny szczególnie 

w przypadku: 

 wcześniejszych zaległości płatniczych, 

 wcześniejszego nieterminowego dokonywania opłat, 

 serwisów o określonej tematyce, których utrzymywanie jest niepożądane przez Usługodawcę, 

 w innych nie wymienionych wyżej sytuacjach, a w mniemaniu Usługodawcy mogących szkodzić opinii bądź 

jakości usług oferowanych przez Usługodawcę. 

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie wpisywania domen Klienta do serwerów DNS (nameserwerów) przed 

wniesieniem opłaty za usługę. 

13. Usługodawca ma prawo czasowo lub na stałe zablokować dostęp do wybranych usług Usługobiorcy lub innym 

podmiotom w przypadku, gdy Usługobiorca (lub inne podmioty): 

 łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, ogólne zasady korzystania z Internetu oraz akty prawne 

aktualnie obowiązujące w Polsce, 

 działa na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci Internet, 

 korzysta z usługi w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa, 

 korzysta z usługi w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób 

uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora innym 

Usługobiorcom, 

 używa usługi w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz 

zawierających nielegalne oprogramowanie, lub których treści wykorzystywane są przez inne serwisy nie 

utrzymywane przez Operatora.  

 

Powyższe ograniczenia mają za zadanie ochronę jakości usług świadczonych dla wszystkich Klientów 

prawidłowo korzystających z dostępnego oprogramowania. W każdym ww. przypadku obowiązuje zasada 

domniemania - Usługobiorca ma obowiązek dowieść, że jego działanie jest zgodne z prawem. 

 

14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy powstałe w wyniku czasowego lub stałego 

zablokowania dostępu do wybranych usług z powodów wymienionych w punkcie 13 części II Regulaminu. 

15. Usługobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę, wynikłych 

z nieprawidłowych działań Usługobiorcy wymienionych w punkcie 13 części II Regulaminu. 

16. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników oraz jakość świadczonych usług, Usługodawca, zgodnie 

z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania dostępu do wybranych usług usługobiorcy, 

w przypadku, gdy Usługobiorca (lub inne podmioty): 

 korzysta z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty e-mail, 

 korzysta z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo 

adres znajduje się w bazie adresowej, 

 wysyła korespondencję jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są wszelkie 

listy pocztowe (dyskusyjne), newslettery, na które można się zapisać oraz wypisać podając swój adres 

na stronie WWW (oprogramowanie do tworzenia tego typu list udostępniane jest przez Usługodawcę), 

 wysyła masową korespondencję na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody 

na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę. 

17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów poczty w przypadku naruszenia punktu 16 części II 

Regulaminu. 

18. ZETO-RZESZÓW w przypadku wykrycia naruszenia punktu 16 części II Regulaminu przez inny podmiot 

korzystający z usług Usługobiorcy zastrzega sobie prawo do zablokowania odpowiedniego adresu e-mail w celu 



 

 

ochrony pozostałych użytkowników, przesłania informacji o złamaniu Regulaminu do Usługobiorcy i obciążenia 

Usługobiorcy kosztami wynikłymi z nieprawidłowego użytkowania usług. 

19. Odblokowanie dostępu do usługi może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez Usługodawcę oraz podmiot 

zgłaszający naruszenie Regulaminu potwierdzenia uzyskania zgody na przesyłanie danej korespondencji lub gdy 

Usługobiorca uiści koszty oraz potwierdzi zaprzestanie szkodliwych działań. 

20. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi niezgodnie 

z Regulaminem lub przepisami prawa, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych 

Usługobiorcy w celu ustalenia odpowiedzialności oraz do przekazania tych danych odpowiednim organom 

władzy publicznej. 

21. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia kosztów poniesionych przez Usługodawcę, wynikłych z działań 

Usługobiorcy lub podmiotu korzystającego z usług Usługobiorcy, wymienionych w punkcie 16 części II 

Regulaminu.  

 

 

III. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługobiorcy 

 

1. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz 

postanowień niniejszego Regulaminu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez 

podmioty trzecie, którym daną usługę udostępnia. 

2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi określonej w niniejszym Regulaminie zgodnie 

z przepisami i warunkami umowy.  

3. Usługobiorca zobowiązany jest do opłacenia zamówionych usług według poniższych schematów: 

 uiszczenie opłaty abonamentowej za pierwszy okres rozliczeniowy do 14 dni od daty otrzymania 

potwierdzenia zamówienia oraz faktury pro-forma drogą elektroniczną;   

 uiszczenie opłaty abonamentowej za kolejne okresy rozliczeniowe do 14 dni od daty otrzymania faktury pro-

forma drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu lub zaktualizowany w późniejszej 

korespondencji z ZETORZESZÓW. Klienci powiadamiani są o kończących się okresach abonamentów 

z 14-dniowym wyprzedzeniem (tzw. prośba o potwierdzenie kontynuacji współpracy/zmiany parametrów). 

 

Brak możliwości dostarczenia faktury pro-forma drogą elektroniczną ze względu na nieistniejący lub błędny 

adres e-mail, nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku opłacania usług w terminie. Aktualizacja danych należy 

do obowiązków Usługobiorcy. 

 

4. Bezpośrednio po wniesieniu opłaty a nie później niż do 7 dni zostanie wygenerowana faktura VAT w formie 

elektronicznej i przesłana na autoryzowany adres e-mail, widniejący aktualnie w panelu klienta. 

5. ZETO-RZESZÓW gwarantuje zachowanie autentyczności, właściwe przechowywanie oraz integralność 

dokumentów elektronicznych. 

6. Istnieje możliwość odstąpienia od powyższych warunków i wnoszenia opłat bezpośrednio na podstawie faktur 

VAT z pominięciem faktur pro-forma, w takim przypadku Usługobiorca jest zobowiązany do przesłania 

stosownego wniosku na piśmie. W przypadku nowych zamówień brak terminowej wpłaty oznacza zablokowanie 

dostępu do usługi, a po kolejnych 7 dniach od daty zablokowania zamówienie jest anulowane.  

7. W przypadku kolejnych okresów rozliczeniowych brak terminowej wpłaty oznacza zablokowanie dostępu 

do usługi po 14 dniach od terminu płatności, a po kolejnych 7 dniach od daty zablokowania jej usunięcie. 

8. Za kolejny okres rozliczeniowy faktura wystawiana jest na jego początku. 

9. Terminy płatności mogą zostać przedłużone za zgodą Usługodawcy. 

10. Pełną odpowiedzialność za dane przechowywane na serwerze ponosi Usługobiorca. 

11. Usługobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę wynikłych 

z nieprawidłowego użytkowania serwera przez Usługobiorcę. 

12. Usługobiorca ma prawo do zmiany długości abonamentu po zakończeniu okresu opłaconego. 

13. Usługobiorca zobowiązany jest do powiadomienia Usługodawcy w przypadku instalowania usług dla podmiotów, 

których transfer na tych usługach może przekraczać 1 GB dziennie w terminie do przed planowanymi pracami. 

 

 

IV. Zmiany i rozwiązanie Umowy 

 

1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian wysokości opłat abonamentowych. W takim przypadku zobowiązany jest 

do poinformowania Usługobiorcy drogą elektroniczną lub tradycyjną o tych zmianach z 30-dniowym 



 

 

wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia 

uznaje się za akceptację nowego cennika, co automatycznie przedłuża umowę. 

2. Wzrost opłaty abonamentowej nie może występować częściej niż raz na 6 miesięcy. 

3. W przypadku zmian wysokości opłat abonamentu, Klientów, którzy wnieśli opłaty na okresy dłuższy, nowe 

stawki obowiązują dopiero od nowego okresu rozliczeniowego, tym samym nie jest naliczana dopłata za różnicę 

pomiędzy starymi a nowymi stawkami.   

4. Usługodawca ma prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Usługodawca zobowiązany jest 

do poinformowania Usługobiorcy o tych zmianach z 30-dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia umowy 

przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptacje nowego regulaminu, 

co automatycznie przedłuża umowę. 

5. Usługodawca jak i Usługobiorca są uprawnieni do rozwiązania umowy przez pisemne wypowiedzenie 

z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia 

miesiąca opłaconego okresu rozliczeniowego. 

6. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług Operatora przed zakończeniem opłaconego okresu 

rozliczeniowego nie jest zwracana wniesiona opłata, tym samym Usługobiorca może zakończyć współpracę 

przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowego godząc się na przepadek wniesionej opłaty. 

7. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem 

postanowień umowy. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, przesłana na adres 

korespondencyjny Usługodawcy i powinna określać: 

 podmiot zgłaszający reklamację, 

 przedmiot, którego reklamacja dotyczy, 

 uzasadnienie dla zgłaszanej reklamacji,    

 

ZETO-RZESZÓW rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia, następnie prześle 

Usługobiorcy odpowiedź wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacja nie 

może dotyczyć działań Usługodawcy wynikających z naruszenia przez Usługobiorcę warunków niniejszego 

Regulaminu. 

 

8. Usługodawca jest upoważniony do odmowy zawarcia umowy, natychmiastowego rozwiązania umowy lub 

odstąpienia od zawartej już umowy, gdy: 

 dane podane przez Usługobiorcę są niezgodne z rzeczywistością, 

 Usługobiorca zalega z opłatami abonamentowymi dłużej niż 21 dni, 

 Usługobiorca naruszy warunki Regulaminu. 

9. W przypadkach opisanych w punkcie 8 części IV Regulaminu przepada wcześniej wniesiona opłata za dany okres 

rozliczeniowy. W przypadku rozwiązania umowy Usługobiorca jest zobowiązany uregulować wszystkie 

niedokonane opłaty. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

11. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby ZETO-RZESZÓW.  

 

Celem wszystkich powyższych postanowień jest zachowanie jak najwyższej jakości usług oferowanych wszystkim 

Klientom ZETO-RZESZÓW. 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 roku. 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór Umowy Powierzenia Rzeszów, dn. ……………. 

 

 

UMOWA POWIERZENIA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Zawarta w dniu ……………. w Rzeszowie pomiędzy: 

 

Firmą ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., mającą siedzibę w Rzeszowie przy al. Rejtana 55, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119555 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 813-03-35-772, REGON: 690022547, reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu – Ryszarda Rzyma, 

zwaną w dalszej części umowy Usługodawcą, 

a 

Firmą ………………………………………………………….., mającą siedzibę: ……………………………………… 

…………………………………………………….., NIP: ……………………….., REGON: ……………………….., 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………….. – ………………………………………………….., 

zwaną w dalszej części umowy Usługobiorcą, 

 

niniejszej treści:  

 

§1 

1. Usługobiorca i Usługodawca oświadczają, że Usługobiorca za pośrednictwem portalu ZETOHOSTING.pl złożył 

zamówienie na świadczenie usług przez firmę ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o, zapoznał się z treścią „Regulaminu 

określającego zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW 

Sp. z o.o.” i zaakceptował jego warunki. Zamówienie zrealizowane za pośrednictwem portalu ZETOHOSTING.pl 

wraz z zaakceptowanym przez Usługobiorcę Regulaminu zwane będzie dalej Umową Główną.  

2. Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwana dalej Ustawą) 

w stosunku do danych powierzonych Usługodawcy.  

 

§2 

1. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę wyłącznie w celu zgodnym 

z niniejszą Umową oraz Umową Główną.  

2. W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Usługodawca może przetwarzać wszystkie dane 

zgromadzone i przechowywane na serwerze.  

3. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy), jeśli 

wynika to z zakresu niniejszej umowy lub po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługobiorcy na powierzenie 

podwykonawcy dalszego przetwarzania danych osobowych w określonym celu i zakresie, wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku skorzystania z podwykonawcy, Usługodawca zobowiązany jest do zapewniania iż podwykonawca 

przetwarzał będzie dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie opisanym w umowie zawartej przez podwykonawcę 

ze Usługodawcą, przy czym cel i zakres przetwarzania nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy oraz 

podwykonawca zobowiązany będzie do zachowania wszelkich wymagań oraz warunków przetwarzania danych 

osobowych wynikających z niniejszej Umowy i Ustawy.  



 

 

§3 

1. Usługodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, oraz przepisów 

wykonawczych.  

2. Usługobiorca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne 

mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 

36-39 oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy.  

 

§4 

1. Przetwarzać dane osobowe mogą tylko osoby, posiadające upoważnienia, o których mowa w art. 37 Ustawy. 

Usługobiorca wyraża zgodę na upoważnianie przez Usługodawcę osób, które będą przetwarzać dane osobowe 

Usługobiorcy.  

2. Zgodnie z Art. 39 ust. 2 Usługodawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca 

czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Usługodawcy), która została 

upoważniona do przetwarzania danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. 

Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych.  

 

§5 

1. Usługodawca odpowiada za szkody, jakie powstały wobec Usługobiorcy lub osób trzecich w wyniku niezgodnego 

z Umową przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie, wynika 

z przepisów Ustawy oraz przepisów ogólnych wskazanych w kodeksie cywilnym.  

2. Usługodawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia 

powierzonych mu danych.  

 

§6 

1. Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę na czas nieokreślony 

2. Niniejsza umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównej.  

3. Za sporządzenie umowy powierzenia danych osobowych strony zgodnie ustalają opłatę jednorazową w wysokości 

69 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych netto).  

4. Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT wysłana do Usługodawcy. Wynagrodzenie powiększone o podatek VAT, 

wynikający z przepisów prawa, będzie płatne przelewem na rachunek Usługodawcy wskazany na fakturze VAT. 

5. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

 

§7 

Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.  

 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

 

 

 

 

Usługobiorca         Usługodawca  

 

…………………………..      ……………………….. 

 

 


