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§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwanej 
dalej Ustawą) i znajduje swe oparcie w art. 8 Ustawy.  

2. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania 
techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, zakaz dostarczania przez 
Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, jak również warunki zawierania i rozwiązywania 
umów oświadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie – z zastrzeżeniami 
o jakich mowa w art. 3a Ustawy. 

4. Językiem stosowanym w relacji wynikającej z niniejszego Regulaminu jest język polski.  
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem jest sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy – o ile co innego nie wynika z przepisów prawa.  
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej 

www.Bricksis.com, skąd może zostać pobrany, utrwalony i wydrukowany. Usługodawca – na 
odrębnie zgłoszone żądanie udostępnia Regulamin w formie spełniającej powyższe wymogi 
również poprzez jego przesłanie w formacie pdf na wskazany adres poczty elektronicznej.  

7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w 
szczególności o charakterze obraźliwym lub mogącym w inny sposób naruszać dobra osobiste 
jakichkolwiek Osób. Zabronione jest również podejmowanie jakichkolwiek działań mogących 
wywoływać zakłócenia w pracy Serwisu lub jakiegokolwiek innego systemu lub mogące 
wywoływać jakiekolwiek inne negatywne skutki.  

8. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi warunek niezbędny dla korzystania 
z Serwisu – w tym dla korzystania z usług świadczonych droga elektroniczną.  

9. Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z usług (szerzej Serwisu). W 
przypadku opuszczenia przez Użytkownika Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą 
elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń 
stron, przy czym w przypadku korzystania przez Użytkownika z płatnej wersji Serwisu – 
zakończenie umowy następuje z momentem upływu okres za jaki Użytkownik uiścił zapłatę.  

10. Po zakończeniu świadczenia Usługi, Usługodawca zapewni bezpłatny, min. 3 miesięczny okres 
dostępu do serwisu, celem umożliwienia Użytkownikowi dokonania samodzielnej archiwizacji 
danych, które do serwisu wprowadzał i które w serwisie przetrzymywał. 

11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z podania błędnych, 
nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych – w tym względem osób trzecich, 
których dane zostały przekazane przez Użytkownika.  

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Bricksis i/lub usunięcia Konta 
Użytkownika w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Bricksis, w szczególności w 
przypadku ustalenia, iż działania Użytkowania naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub 
Regulamin.  

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowych zaburzeń funkcjonowania Bricksis 
– w szczególności w przypadkach, gdy zaburzenia te wynikają z okoliczności leżących poza sferą 
oddziaływania Usługodawcy.  

14. Zapisy dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio wobec Obserwatora.  
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§ 2 DEFINICJE 
 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
 
1. Usługodawca — podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu na rzecz 

Użytkowników i Obserwatorów Serwisu, którym jest WELL DONE Sp. z.o.o., zarejestrowana w 
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
0000599108, z kapitałem zakładowym w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 
REGON: 363605845, NIP: 9452190340. Usługodawca jest wyłączną po stronie Serwisu, stroną 
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną względem Użytkowników lub Obserwatorów. 

2. Baza Kont (Profili) — zbiór danych stworzonych i udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, 
które są za ich zgodą gromadzone w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na 
potrzeby świadczonych przez Usługodawcę usług.  

3. Konto, w tym: 
a) Konto Użytkownika — dostępny dla Użytkownika obszar w Serwisie, za pośrednictwem, 

którego wprowadza on dane i zarządza nimi; 
b) Konto Obserwatora — konto Obserwatora, umożliwiające korzystanie tylko z niektórych opcji 

udostępnionych przez Serwis i jego Użytkowników. W zakresie i dla określenia jakiego rodzaju 
Konto posiada dana osoba korzystająca z serwisu ma znaczenie zakres opcji z jakich dana 
osoba korzysta podczas użytkowania Serwisu. 

4.  Login — prywatna nazwa Użytkownika lub Obserwatora w Serwisie, jaka została przez niego 
przybrana na etapie rejestracji Konta. 

5. Bricksis.com — portal internetowy służący udostępnianiu i wymianie danych oraz masowej 
korespondencji wraz z pozostałymi funkcjami oferowanymi przez Serwis figurujący pod adresem 
internetowym www.Bricksis.com. 

6. Osoba — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną. 

7. Poczta — elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami i 
Obserwatorami Serwisu.  

8. Profil — strona Użytkownika zawierająca dane udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, 
z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy lub Obserwatorzy na warunkach określonych w 
niniejszym Regulaminie.  

9. Regulamin — przedmiotowy dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, 
Obserwatorów, Usługodawcy wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi integralną część 
dokumentu.  

10. Serwis — portal Bricksis, funkcjonujący pod adresem internetowym www.Bricksis.com, będący 
platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom udostępnianie, wymianę i odbiór danych 
oraz masową korespondencję, wraz ze wszystkimi dodatkowymi funkcjonalnościami 
wchodzącymi w skład portalu Bricksis jak również świadczący na rzecz Użytkowników i 
Obserwatorów inne usługi drogą elektroniczną.  

11. Użytkownik (zwany również Usługobiorcą) — osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz 
rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, w zakresie funkcjonalnym 
udostępnionym dla konta Użytkownika. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub 
nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody 
przedstawiciela ustawowego.  

12. Obserwator (zwany również Usługobiorcą) — osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz 
rejestrację uzyskała dostęp do części usług oferowanych przez Serwis w zakresie funkcjonalnym 
udostępnionym dla konta Obserwatora. Obserwatorem może być również osoba małoletnia i/lub 
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nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody 
przedstawiciela ustawowego. 

13. Cookies – niewielkie pliki przechowywane przez przeglądarkę Użytkownika w pamięci urządzenia 
Użytkownika wykorzystywanego dla korzystania z Serwisu.  

 
§ 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

 
1. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Usługodawcę platformy 

umożliwiającej Użytkownikom zakładanie i prowadzenie Kont (Profili) służących gromadzeniu, 
przechowywaniu danych ich wymiany, udostępnianiu, zarządzania nimi jak i stosowaniu 
mechanizmu masowej korespondencji z wykorzystywaniem danych.  

2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z 
gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo 
do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu. 

3. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia 
pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej 
zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail jak również oprogramowanie 
niezbędne do tworzenia i/lub publikowania oraz odczytu danych umiejscowionych w Serwisie. 
Dodatkowo Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dla prawidłowego korzystania z Serwisu, 
wszystkie przeglądarki których używa do obsługi serwisu muszą mieć włączoną obsługę 
JavaScript. Ponadto Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że mogą istnieć przeglądarki 
internetowe, które nie obsługują poprawnie Serwisu. 

4. Mając na uwadze powyższe, wskazane jest korzystanie przez Użytkownika z jednej z 
następujących przeglądarek: Google Chrome, Safari, Firefox w najnowszych wersjach 
udostępnionych przez Twórców owych przeglądarek. 

5. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania niespełniającego 
powyższych wymogów technicznych, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania 
Serwisu i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych usług (w tym 
funkcjonowanie Serwisu, dostęp do określonych jego funkcjonalności).  

6. Działanie plików Cookies szczegółowo opisane zostało w odrębnym dokumencie stanowiącym 
załącznik do niniejszego Regulaminu.  

7. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia mechanizmu, 
który zakończy dostęp Użytkownika do Serwisu po określonym czasie bezczynności.  

8. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają 
ochronie prawnej.  

 
§ 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE 

 
1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy i Obserwatorzy. 
2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne – z zastrzeżeniami o 

jakich mowa w dalszej części Regulaminu.  
3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników wyłącznie po 

złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty zgodnie z załączonym do niniejszego Regulaminu 
Cennikiem. 

4. Usługodawca zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania usług odpłatnych od usług bezpłatnych 
dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za usługę 
odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.  

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu naliczanych opłat oraz ich wysokości, o 
wszelkich zmianach w tym zakresie Użytkownik informowany będzie z wyprzedzeniem.  

6. Dla podkreślenia – płatność za usługi świadczone przez Usługodawcę odbywa się w formie 
przedpłaty uiszczanej przed rozpoczęciem świadczenia usług płatnych, tym samym Użytkownik 
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nie będzie obciążony opłatą, która nie zostanie przez Użytkownika w sposób jednoznaczny 
zaakceptowana.  

7. Płatność za usługi świadczone przez Usługodawcę odbywa się na podstawie wystawionej przez 
Usługodawcę faktury VAT. Faktura będzie wystawiana każdorazowo do 10 dnia miesiąca, za który 
pobierana jest opłata. Termin płatności wynosi 7 dni i jest wskazany na fakturze. Numer konta 
do wpłaty znajduje się na fakturze VAT. 

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w 
szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników, zaś 
równocześnie również poprzez ograniczenie funkcjonalności bądź też poprzez zastąpienie 
funkcjonalności bezpłatnych funkcjonalnościami płatnymi. Funkcjonalności płatne mogą być 
wprowadzone przez Usługodawcę w dowolnym momencie, jednak opłaty mogą dotyczyć jedynie 
okresu przyszłego i nie będą naliczane wstecz. 

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo, do dokonania oceny działań Użytkownika w serwisie, w 
zakresie sposobu wykorzystania serwisu. W przypadku stwierdzenia wykorzystania serwisu do 
celów komercyjnych, bez wnoszenia stosownej opłaty Usługodawca ma prawo zarządzać takiej 
zapłaty, zgodnej z cennikiem, począwszy od okresu, który wskazał w zawiadomieniu 
skierowanym bezpośrednio do Użytkownika serwisu. W przypadku braku wniesienia opłaty po 
okresie wskazanym w zawiadomieniu, Usługodawca ma prawo do ograniczenia funkcjonalności 
konta Użytkownika bądź jego czasowego lub trwałego wyłączenia. 

10. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następują poprzez wypełnienie formularza 
znajdującego się pod adresem www.Bricksis.com. Umowa o świadczenie usług drogą 
elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony, przy czym w przypadku 
usług płatnych warunkiem rozpoczęcia ich świadczenia jest uiszczenie należnej zapłaty.   

11. Po rozpoczęciu procedury rejestracji Konta, Osoba poprzez dokonanie wyboru funkcjonalności i 
opcji w Serwisie podejmuje decyzję, czy tworzone Konto jest Kontem Użytkownika albo Kontem 
Obserwatora, czy też zarówno Kontem Użytkownika jak i Kontem Obserwatora. 

12. Użytkownik zobowiązany jest podać dane w postaci prawidłowego adresu e-mail oraz w 
przypadku świadczenia usług płatnych stosowne dane służące do wystawienia faktury VAT. 

12. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika / Obserwatora jest równoznaczna ze złożeniem 
oświadczeń następujących treści: Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego 
postanowienia, oraz: Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu. 

 
§ 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
1. Każda Osoba dokonująca rejestracji w Serwisie obowiązkowo podaje adres e-mail oraz ustanawia 

hasło dostępu. Adres e-mail jest przypisany do Konta na stałe i brak jest technicznej możliwości 
jego zmiany. Hasło może być zmieniane wielokrotnie, w zależności od upodobania Użytkownika. 
Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmiany 
hasła używając protokołu zmiany dostępnego pod adresem www.Bricksis.com. 

2. Podanie danych osobowych w postaci e-mail podczas rejestracji jest dobrowolne, choć 
niezbędne, by Użytkownik mógł założyć Konto, korzystać z funkcjonalności Serwisu, a także by 
Usługodawca mógł realizować pozostałe cele wskazane w Regulaminie. 

3. W ramach świadczenia usług Usługodawca przetwarza takie dane jak: login będący adresem e-
mail przypisanym do Konta oraz adres IP. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane 
osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty inne niż Usługodawca, w celach 
objętych zgodą Użytkownika.  

4. Powyżej wspomniany adres e-mail, służyć może również Usługodawcy do kontaktów z 
Użytkownikiem, w szczególności kontaktów w zakresie obsługi serwisu, jego funkcjonalności oraz 
wszelkich innych spraw związanych z funkcjonowaniem Użytkownika w obrębie Serwisu. 

5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników / Obserwatorów, gdyż 
stosuje samodzielnie albo deleguje do zastosowania stosowne środki ochrony fizycznej, 
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organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych 
danych osobowych w ramach Serwisu. 

6. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych 
jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, 
policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązujących 
przepisów.  

7. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do wykorzystania danych 
Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku 
Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich 
niezwłocznego zaprzestania.  

8. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych podane zostały w odrębnym 
dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 
§ 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

 
1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub negatywnie wpływać na działanie Serwisu. 

W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Usługodawca ma 
prawo do zablokowania lub usunięcia Konta bez ostrzeżenia. Działania Użytkownika polegające 
na próbie wywarcia negatywnego wpływu na działanie Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl 
obowiązujących przepisów. Usługodawca jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych 
czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.  

2. Zawierając umowę z Usługodawcą, Użytkownik obowiązuje się w szczególności do:  
a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać 

funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, 
uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont; 

b) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników, 
Obserwatorów i innych Osób.  

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w 
szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z 
przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.  

4. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane i informacje, wyraża zgodę na wgląd w te informacje 
przez innych Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie. 

5. Wszelkie dane zapisywane, przechowywane i grupowane są przez Użytkownika, w jego imieniu, 
na jego rzecz i jego odpowiedzialność; a Usługodawca nie jest administratorem danych 
osobowych osób, których ewentualne dane Użytkownik zapisuje i przechowuje w ramach Konta 
(Profilu); Usługodawca informuje ponadto, że dane przechowywane są dla Użytkownika przez 
odpowiednie oprogramowanie działające w sposób automatyczny, a udostępnienie przez 
Usługodawcę tego oprogramowania ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań 
technicznych. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zapisanych, przechowywanych i 
grupowanych i wysyłanych przez Użytkowników w ramach Konta (Profilu) oraz za wszelkie szkody 
poniesione przez Użytkownika lub inne osoby na skutek korzystania przez Użytkownika z tych 
danych. 

7. Użytkownik zobowiązany jest do przetwarzania danych zgodnie z przeznaczeniem oraz 
przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności 
za niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu przetwarzanie przez Użytkownika 
danych. 

8. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. 
Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści naruszających zarówno polskie jak i 
międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, 
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nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), 
naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również 
rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania niezamówionej 
działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.  

 
§ 7 ZABLOKOWANIE I USUWANIE KONTA 

 
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta, którego działania uzna 

za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.  
2. Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta, który łamie którekolwiek z 

postanowień niniejszego Regulaminu.  
3. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem 

natychmiastowym i bez podania przyczyny.  
4. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu Konta bądź trwałym zaprzestaniu 

korzystania przez Użytkownika Serwisu. 
5. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę poprzez zablokowanie lub usunięcie Konta 

w sytuacji: 
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu; 
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę jakichkolwiek innych podmiotów (Osób); 
c) umieszczenia na Koncie treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu; 
d) użytkowanie konta w sposób przewidziany jak dla wersji płatnych bez wniesienia stosownej 

opłaty lub zaprzestania wnoszenia opłat. 
6. W przypadku powzięcia informacji o umieszczeniu na Koncie treści niezgodnych z przepisami 

prawa Usługodawca uprawiony jest do zablokowania lub usunięcia Konta.  
7. W przypadku zablokowania Konta przez Usługodawcę, założenie nowego Konta wymaga 

uprzedniej zgody Usługodawcy.  
 

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane w 
szczególności siłą wyższą, awarią sprzętu, awarią oprogramowania lub niedozwoloną ingerencją 
Użytkowników lub pozostałych osób, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach. 
Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego zabezpieczenia kopii zasobów które 
przekazuje lub przechowuje za pośrednictwem Serwisu. 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez 
Użytkowników z Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O planowanych 
przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez 
umieszczenie stosownych informacji pod adresem www.Bricksis.com, lub za pośrednictwem 
korespondencji mailowej. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez 
Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami 
Usługodawcy. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność 
karną oraz cywilną względem Usługodawcy bądź innych Osób.  

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych 
Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem 
danych tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym 
zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne dane. 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług 
Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców 
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telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, dostawców serwerów lub 
pozostałych środków technicznych, dostawców energii elektrycznej etc.).  

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez 
Użytkowników, w tym za podane w nich dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych 
treści przez Użytkownika i inne osoby.  

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie 
przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła, Loginu.  

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub 
zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Serwisu, 
za korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem. 

 
§ 9 REKLAMACJE 

 
1. Wszelkie reklamacje kierowane mogą być w formie elektronicznej na adres e-mail: 

kontakt@bricksis.com lub w formie tradycyjnej, listownej na adres Usługodawcy.  
2. Reklamacja winna zawierać co najmniej: szczegółowe dane Osoby zgłaszającej reklamację, 

określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu (daty zdarzenia), wyczerpujące 
wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację (szczegółowy opis zgłaszanego problemu). W 
przypadku złożenia reklamacji niezawierającej wymaganych elementów Usługodawca zastrzega 
sobie zwrócenie się o uzupełnienie reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braku 
uzupełnienia po wystosowaniu wezwania o jakim mowa w zdaniu powyżej – reklamacja będzie 
pozostawiana bez rozpoznania.  

3. Reklamacje rozstrzygane będą bez zbędnej zwłoki, co do zasady w terminie do 14 dni od daty 
ich wpłynięcia.  

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach czas potrzebny na rozpoznanie reklamacji może 
być wydłużony do 60 dni. O konieczności przedłużenia okresu potrzebnego dla rozpoznania 
reklamacji, reklamujący będzie informowany wraz ze wskazaniem przyczyn przedłużenia 
potrzebnego na rozpatrzenie czasu i przewidywanym terminie rozpoznania reklamacji.  

5. Odpowiedź na reklamację udzielana będzie w formie tożsamej z formą w jakiej została ona 
zgłoszona – chyba, że reklamujący wskaże w treści reklamacji inaczej.  

 
§ 10 INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH 

 Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 
Zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 6 Ustawy, Usługodawca informuje o możliwych zagrożeniach 
wynikających z korzystania przez Użytkownika z Serwisu, przy czym zestawienie poniższe stanowi 
katalog otwarty hipotetycznych (potencjalnych) zagrożeń, które winny być brane przez Użytkowania 
pod uwagę. Do potencjalnych zagrożeń zaliczyć należy: 
 
1. możliwość otrzymywania przez Użytkownika niezamówionej informacji handlowej (reklamowej) 

przekazywanej drogą elektroniczną tj. tzw. SPAM-u; 
2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania takiego jak wirusy, trojany, malware, etc.; 
3. istnienie zagrożenia pozyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do danych 

zawartych w Serwisie – tak poprzez nieuprawnione pozyskanie ich w postaci uzyskania dostępu 
do danych gromadzonych przez Serwis lub Usługodawcę, jak również poprzez nieuprawnione 
uzyskanie dostępu do konta Użytkownika; 

4. zagrożenie pozyskania danych (w tym danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa) – w tym celem kradzieży tożsamości, podszycia się po Użytkownika, wysyłanie 
wiadomości podszywających się pod wiadomości przesłane przez ww., naruszenia interesów 
prowadzonego przedsiębiorstwa – w szczególności naruszenia zasad postępowania z informacjami 
poufnymi zawartymi w szczególnych aktach prawnych; 
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5. możliwość przełamania zabezpieczeń ustanowionych celem ochrony danych gromadzonych lub 
przechowywanych przez Użytkowników Serwisu i sam Serwis; 

6. zagrożenie zjawiskiem pishingu (wyłudzenie poufnych informacji), instalacji oprogramowania 
spyware; 

7. możliwość naruszenia praw autorskich majątkowych i osobistych poprzez niedozwolone 
korzystanie z utworu; 

8. ryzyko zainstalowania oprogramowania pochodzącego od innych podmiotów – podszywającego 
się lub ukrytego w oprogramowaniu pochodzącym od Usługodawcy.  

 
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. O zmianach Użytkownicy będą 

informowani w formie elektronicznej pod adresem www.Bricksis.com lub w formie informacji 
przesyłanej drogą mailową. Zgoda na przyjęcie nowego Regulaminu nie jest obowiązkowa i zależy 
wyłącznie od decyzji Użytkownika, przy czym wyrażenie zgody na nowe brzmienie Regulaminu 
warunkuje dalsze korzystanie z Serwisu. 

2. Dalsze korzystanie z serwisu po dacie wejścia w życie nowej wersji regulaminu jest jednoznaczne 
z jego zaakceptowaniem w pełnej rozciągłości i bez zastrzeżeń. 

3. Regulamin oraz jego kolejne wersje wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej 
Serwisu.  

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z 
postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą 
strony.  

5. Usługodawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów na podstawie 
Ustawy z dnia 9 listopada 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.  

 
§ 11 INFORMACJA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 

 
1. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 

30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  
2. Prawo odstąpienia od umowy korzystania z Serwisu zawartej przez Konsumenta na odległość 

zostaje w przypadku zawarcia umowy o płatne korzystanie z Serwisu wyłączone dla przypadków, 
gdy konsument w rozumieniu przywołanej w pkt. 1 powyżej ustawy zażąda wykonania usługi 
(udzielenia dostępu do Serwisu) w okresie wcześniejszym niż 14 dni od daty zawarcia umowy. 
Udzielenie dostępu do Serwisu stanowi bowiem wykonanie usługi w rozumieniu art. 38 
przywołanej ustawy i stanowi o zrealizowaniu obowiązków spoczywających na Usługodawcy.  

 
 
 

 Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem 
www.Brickcis.com. 
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CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG 
PRZEZ SERWIS BRICKSIS.COM 
 
Załącznik Cenowy stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu. 
 
 
 
 

Opłata miesięczna za korzystanie z Konta Obserwatora: 0,00 zł brutto. 

Opłata miesięczna za korzystanie z Konta Użytkownika do celów prywatnych: 0,00 zł brutto. 

Opłata miesięczna za korzystanie z Konta Użytkownika w celu komercyjnym wynosi: 139,00 
zł brutto i może być naliczona począwszy od 1 pierwszego dnia miesiąca następującego po 
pierwszym pełnym miesiącu od momentu założenia konta na cele komercyjne. Za wykorzystanie 
konta do celów komercyjnych Usługodawca będzie uznawał, każde jego zastosowanie i 
wykorzystanie do komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Klientem Użytkownika, za którego 
uznaje się każdą osobę fizyczną lub prawną będącą odbiorcą usług świadczonych przez 
Użytkownika. Konto Użytkownika dla celów komercyjnych obowiązują następujące limity: 9 
projektów lub 99 użytkowników lub 999 odbiorców. Po przekroczeniu któregokolwiek ze 
wskazanych limitów Użytkownikowi zostaną zaproponowane nowe warunki cenowe w ramach 
indywidualnych rozmów i negocjacji. 

 
 
W ramach swobodnego kształtowania polityki cenowej, Usługodawca może przyznać wybranemu 
Użytkownikowi lub Użytkownikom stały lub ograniczony czasowo rabat na świadczone usługi, przy 
czym ustalenie rabatu musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w formie jego potwierdzenia, tj. 
przynajmniej korespondencji, bądź pisemnego potwierdzenia, certyfikatu rabatowego lub osobnej 
umowy dodatkowej. 
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INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA 
PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Szanowni Państwo,  

Mają na uwadze spoczywające na Nas obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych 
osobowych osób fizycznych prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem, jego zaakceptowanie 
stanowi konieczność dla możliwości korzystania ze strony internetowej www.Bricksis.com oraz 
serwisu o nazwie Bricksis.  

Równocześnie przypominamy, iż na Naszej stronie internetowej dostępne są treści innych 
postanowień jakie mają znaczenie dla Naszej współpracy – w szczególności Regulamin (stanowiący 
regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w rozumieniu stosownych przepisów). 

W przypadku pojawienia się pytań – Nasz zespół zawsze pozostaje do Państwa dyspozycji. 

Z poważaniem 
WELL DONE sp. z o.o. 
 

I. KTO POZOSTAJE ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem Państwa danych osobowych pozostaje WELL DONE spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością wpisana do KRS Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000599108, z kapitałem zakładowym w kwocie 5000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych), REGON: 363605845, NIP: 9452190340. 

II. W OPARCIU O JAKIE PODSTAWY PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE? 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy: 

1. Udzielona zgoda – jedną z podstaw przetwarzania danych osobowych może być udzielona przez 
Państwa zgoda. Podkreślamy, iż zakres przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną 
zgodę limitowany jest zakresem udzielonej zgody. Równocześnie informujemy, iż w każdym 
momencie możliwe jest cofnięcie wcześniej udzielonej zgody – w tym celu prosimy o kontakt na 
adres kontakt@bricksis.com, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
wcześniejszego przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę. 

2. Dla wykonania umowy - tj. w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. dane osobowe przetwarzane będą by przesłać 
zamówiony towar, poinformować o zmianie terminu dostawy, etc. 

3. Celem wypełnienia obowiązku prawnego, a więc gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – takie obowiązki mogą mieć 
podstawę m.in. w przepisach o statystyce, rachunkowości, szeroko pojętych ustawach 
podatkowych i innych aktach prawnych. 
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4. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora, a więc np. celem dochodzenia i ochrony przed 
dochodzonymi roszczeniami. 

III. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak jest niezbędne dla 
zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, jak również dla spełnienia innych obowiązków prawem 
przewidzianych. Np.  podanie przez Państwa danych osobowych takich jak np. imię, nazwisko, nr NIP 
i inne jest konieczne dla wystawienia faktury na wykonaną usługę, podanie danych osobowych takich 
jak imię, nazwisko, adres e-mail mogą być konieczne dla założenia Konta w Serwisie. 

Bez dysponowania danymi osobowymi nie będziemy mogli świadczyć usług związanych z korzystaniem 
przez Państwa z Serwisu Bricksis.com. 

IV. JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE? 

Najważniejsze w Naszej relacji jest przetwarzanie danych osobowych które podajecie Państwo w 
trakcie logowania do Serwisu (adres e-mail) oraz – w przypadku dostępu i wykorzystania płatnych  
funkcjonalności Serwisu – dane potrzebne dla wystawienia stosownego dokumentu rozliczeniowego 
(imię, nazwisko, ewentualnie firma, nr NIP, nr REGON, adres mailowy do korespondencji, adres 
tradycyjny do korespondencji), a w przypadku rozpoznania reklamacji: imię, nazwisko, adres e-mail, 
adres do korespondencji.  

Powyższy katalog danych osobowych stanowi wyliczenie przewidziane dla realizacji podstawowych 
elementów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia 
nowych rozwiązań, zmiany przepisów prawa, pojawienia się nowych okoliczności.  

Dodatkowo – w zależności od ustawień Państwa przeglądarki internetowej w przypadku korzystania z 
serwisu Bricksis.com, zbierane mogą być dodatkowe dane dotyczące np. aktywności w Internecie, 
odwiedzanych stron, wcześniejszej wizyty na naszej stronie, rodzaju urządzenia końcowego etc.  

V. JAK DŁUGO PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe przetwarzane są przez Nas, przez okres uzależniony od podstawy, na której odbywa 
się ich przetwarzanie: 

1. w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę – dane osobowe 
przetwarzane są najpóźniej do momentu wycofania (odwołania) udzielonej zgody – przy czym 
odwołanie udzielonej uprzednio zgody nie wpływa na zgodność prawem wcześniejszego przetwarzania 
danych osobowych; 

2. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem realizacji umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub celem podjęcia działań na żądanie tej osoby dane 
przetwarzane są przez cały okres konieczny dla wykonania łączącej Nas umowy oraz dla wykonania 
obowiązków z tej umowy wynikających; 

3. dane osobowe przetwarzane na mocy przepisów prawa przetwarzane są przez okres wynikający 
ze znajdujących zastosowanie przepisów – np. w przypadku dokumentacji fiskalnej jest to co najmniej 
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okres pięciu lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym spełniły się przesłanki przechowywania 
dokumentacji; 

4. okres przechowywania danych osobowych w celach w jakich jest to niezbędne dla celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas trwa co najmniej do 
momentu przedawnienia wzajemnych roszczeń – zgodnie z terminami przewidzianymi przepisami 
kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych (o ile takowe znajdują zastosowanie). 

VI. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI UPRAWNIENIA? 

Przysługują Państwu liczne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, w 
szczególności prawo do: 

1. żądania dostępu do zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych; 
2. sprostowania danych osobowych; 
3. usunięcia danych osobowych; 
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5. prawo do przenoszenia danych osobowych; 
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do 

Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych; 
8. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym zakresie 

ponownie wskazujemy, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
danych na mocy udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Niezależnie prosimy pamiętać, iż 
wycofanie zgody wpływa na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, nie 
ma przy tym wpływu na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o inne podstawy. 
 
VII. KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe mogą być przekazane posiadającym do tego uprawnienia organom (podmiotom), np. 
organom dochodzeniowo-śledczym takim jak: Policja, Prokuratura, Straż Graniczna, Urząd Kontroli 
Skarbowej i inne podobne. Ponadto dane osobowe mogą być przekazane innymi organom, którym 
prawo daje możliwość domagania się takich danych np. organom skarbowym, celnym, 
administracyjnym, emerytalno-rentowym etc. 

Dane osobowe przekazywane mogą być przekazane również podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe w imieniu Administratora – WELL DONE Sp. z o. o. W szczególności mogą to być podmioty 
świadczące usługi z zakresu IT, firmy księgowe i rachunkowe, kancelarie prawne, ewentualnie agencje 
marketingowe i inne podmioty. 

Na podstawie Państwa zgody dane mogą być wykorzystywane również systemy elektroniczne związane 
z używaną przeglądarką internetową oraz Państwa urządzeniem np. celem doboru treści 
reklamowych, wykorzystywania tzw. plików cookies. 

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG 

WELL DONE Sp. z o.o., jak również większość jej partnerów oraz podmiotów przetwarzających dane 
w imieniu Administratora to podmioty z siedzibą w Polsce, ewentualnie innych krajach Europejskiego 
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Obszaru Gospodarczego. Stąd dane osobowe co do zasady nie są przesyłane poza obszar EOG. W części 
przypadków dojdzie jednak do przesłania danych poza wspomniany obszar – firmy takie jak np. Google 
– są bowiem podmiotami mającymi siedzibę poza obszarem EOG, w takim przypadku np. przesyłając 
do nas maila z zamówieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej założonej w usłudze Gmail dane 
te przesłane zostaną przez serwery znajdujące się poza EOG. 

IX. PLIKI COOKIES 

Na stronie internetowej Bricksis.com używamy tzw. znaczników internetowych m.in. plików cookies 
lub local storage. Są to niewielkie informacje wymieniane pomiędzy Państwa urządzeniem, a 
serwisami internetowymi które zapisywane są na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie (np. 
laptop, smartphone). Pliki te wykorzystywane są do zbierania i przetwarzania danych mogących 
stanowić dane osobowe, a ich celem jest ułatwienie i przyspieszenie korzystania ze stron 
internetowych oraz dobór reklam jakie widoczne są w oknie przeglądarki oraz analizowania ruchu na 
Naszej stronie internetowej. Pliki cookies pozwalają na zapamiętywanie preferencji użytkownika w 
zakresie wyświetlanych treści czy wspomnianych powyżej reklam. To dzięki plikom cookies możliwe 
jest np. „przechowywanie” towarów w koszyku zakupów czy też przeglądanie podstron witryny 
internetowej bez konieczności odrębnego logowanie się do każdej z nich.  

Korzystając z serwisu Bricksis.com – w zależności od ustawień przeglądarki, z której Państwo 
korzystacie – pliki cookies będą domyślnie wykorzystywane. W dowolnym momencie mogą Państwo 
zmienić ustawienia swojej przeglądarki i ograniczyć lub wyłączyć możliwości wykorzystywania 
znaczników internetowych. 

Znaczniki internetowe wykorzystywane są celem zapewnienia szybszego działania naszej strony 
internetowej i Serwisu, dopasowywania treści wyświetlanych reklam oraz ułatwiają ich 
prezentowanie, pozwalają na gromadzenia statystyk dających możliwość analizowania ruchu na 
stronie internetowej oraz oceny sposobu jej wykorzystywania. 

Na stronie internetowej Bricksis.com i w działaniu Serwisu mogą być wykorzystywane cookies sesyjne 
– pozostają na Państwa urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony internetowej, jak również 
cookies seryjne – które pozostają na Państwa urządzeniu tak długo jak pozwalają na to ustawienia 
Państwa urządzenia lub oprogramowania lub do momentu ich usunięcia. 

X. CZY MOGĘ ZMIENIĆ USTAWIENIA COOKIES? 

Tak, większość przeglądarek internetowych daje możliwość zmiany ustawień plików cookies – w 
zależności od Państwa preferencji. 

XI. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe nie będą poddawane systemom zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

XII. DANE KONTAKTOWE 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem pod adresem biuro@bricksis.com - gdzie 
chętnie udzielimy odpowiedzi na zgłoszone kwestie. 


