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Regulamin Strony  
AnkaDziedzic.pl  

Cześć!  

Z tej strony Anka Dziedzic - trenerka, blogerka, pasjonatka aktywnego i zdrowego stylu życia. 
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, od dziecka związana ze 
sportem. Ambasadorka marki Adidas, dla której organizuje regularnie zajęcia w Adidas 
Runners Warsaw. Jestem autorką książek, płyt DVD oraz wielu programów treningowych 
(https://www.facebook.com/AnkaDziedzicFanPage/). 
Prywatnie żoną Dawida, mamą Poli i Lenki. Jestem autentyczna i nieidealna, kieruję się 
zasadą Feel like yourself, bo w pracy nad zdrowym, wysportowanym ciałem najważniejsza 
jest dla niej akceptacja siebie i pozytywne nastawienie do otaczającego świata.  
To tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek, dane rejestrowe 
administratora Strony: FIT MOM Dawid Dziedzic, ul. Obrzeżna 1B lok. 128, 02-691  Warszawa, 
NIP: 5481734059. 

Poniżej znajdziesz Regulamin Strony AnkaDziedzicObozy.pl, w którym zawarte zostały 
informacje m.in. o sposobie dokonywania rezerwacji uczestnictwa w Wydarzeniu; sposobie 
płatności, itp. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz w każdej chwili skontaktować się z obsługą Strony, 
wysyłając wiadomość na adres kontakt@ankadziedzic.pl  

Pozdrawiam 
Anka Dziedzic 

§ 1 
Definicje 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

1) Administrator – FIT MOM Dawid Dziedzic, ul. Obrzeżna 1B lok. 128, 02-691  
Warszawa, NIP: 5481734059, 

2) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną 
bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,  

3) Wydarzenie - Obóz Sportowy organizowany w ramach cyklu AnkaDziedzicObozy.pl  

4) Strona – strona internetowa pod adresem: https://ankadziedzic.pl/ 

5) Materiały - treści publikowane na https://ankadziedzic.pl/ dotyczące Wydarzenia, na 
które składają się opisy i informacje odnośnie m.in. treningów, diet, warsztatów make-
up. Treści mogą przybierać różną formę: tekstową, wizualną, audiowizualną, 
dźwiękową,  

6) Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem 
https://ankadziedzic.pl/.............., 

7) Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w sposób 
opisany w Regulaminie, mocą której Administrator zobowiązuje się świadczyć na rzecz 
Użytkownika Usługę za wynagrodzeniem płatnym w sposób opisany w Regulaminie,  
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1) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na zapewnieniu 
Użytkownikowi dostępu do Materiałów, 

2) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

§ 2 
Postanowienia wstępne 

1. Za pośrednictwem Strony Administrator umożliwia zawarcie Użytkownikowi Umowy, na 
podstawie której będzie następnie świadczyć Usługę na rzecz Użytkownika.  

2. Do korzystania ze Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez 
komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są: 

1) dostęp do Internetu,  
2) standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS X),  
3) standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (Safari, Chrome, Firefox), 
4) aktywny adres e-mail. 

3. Korzystanie ze Strony w ramach Umowy nie jest możliwe anonimowo ani pod 
pseudonimem.   

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,  
w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na 
Stronie. 

5. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.  

6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w 
ramach korzystania ze Strony była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały 
przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. 
Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do 
przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Użytkownika, takich jak 
np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika. 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki 
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa 
świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i 
modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.  

8. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu 
działalności Strony, po uprzednim wywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z zawartych 
Umów. Administrator może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu 
lub dodaniu nowych funkcji Strony, przy czym niemożliwe jest ograniczenie funkcji w 
stosunku do funkcji dostępnych dla Użytkownika w ramach zawartej Umowy. 

9. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z 
funkcjonowaniem Strony, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania, rozwoju i obsługi Strony.   

10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem, 
Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do: 
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1) korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności 
poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

2) niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie 
informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, 

3) korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla 
Administratora. 

11. W razie korzystania ze Strony i/lub Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, 
Regulaminem lub dobrymi obyczajami, Administrator może zablokować konto 
Użytkownika i wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

§ 3 
Usługa 

1. Usługa polega na zapewnianiu Użytkownikowi dostępu do Materiałów. Dostęp do 
niektórych Materiałów odbywa się z wykorzystaniem konta Użytkownika, które tworzone 
jest dla Użytkownika w wyniku zawarcia Umowy zgodnie z procedurą opisaną w § 4 
Regulaminu. 

2. Nie każdy Użytkownik posiada dostęp do wszystkich Materiałów. Zakres dostępu zależy od 
decyzji Użytkownika o chęci dokonania rezerwacji uczestnictwa w Wydarzeniu. 

 
§ 4 

Zawarcie Umowy 

1. W celu zawarcia Umowy Użytkownik musi podjąć następujące kroki: 

1) kliknąć w przycisk „Rezerwacja” by zostać skierowanym do formularza rezerwacji 
uczestnictwa w Wydarzeniu,  

2) wypełnić formularz, podając dane niezbędne do założenia rezerwacji uczestnictwa 
w Wydarzeniu, 

3) zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaakceptować 
postanowienia tych dokumentów – tylko, jeżeli Użytkownik rzeczywiście akceptuje 
treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności; akceptacja jest dobrowolna, ale 
niezbędna do dokonania rezerwacji uczestnictwa w Wydarzeniu, 

4) kliknąć w przycisk „wyślij formularz”. 

  

§ 5 
Płatności 

Płatności z tytułu odpłatnych Umów zawieranych za pośrednictwem Strony dokonywane są 
poprzez przelew bankowy. Dane do przelewu bankowego: FIT MOM DAWID DZIEDZIC, 
mBANK: 92 1140 2004 0000 3202 7580 6081, IBAN: PL, BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK. 
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§ 6 
Prawa Konsumenta 

1. Konsument, który zawarł z Administratorem Umowę na odległość ma prawo od niej 
odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia.  

2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji 
o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo 
wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał 
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od 
Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Administrator zwraca Konsumentowi otrzymane od 
Konsumenta płatności, wedle informacji zawartych na Stronie.  

5. niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.  

6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o 
rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy, 

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o 
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu 
między Konsumentem a Administratorem, 

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub 
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

7. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej 
http://polubownie.uokik.gov.pl. 

8. Konsument może również skorzystać z Strony ODR, która dostępna jest pod 
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów 
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia 
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy 
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 8 
Reklamacje 

1. Administrator jest zobowiązany wykonać Usługę w sposób niewadliwy. 

2. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Strony można zgłaszać listownie na adres 
pocztowy Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając 
wiadomość na adres kontakt@ankadziedzicobozy.pl  

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Użytkownika, opis i 
uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. 

http://uokik.gov.pl/
http://uokik.gov.pl/
http://ec.europa.eu/consumers/odr
http://ec.europa.eu/consumers/odr


 5 

4. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni 
od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy 
wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.   

§ 9 
Prawa autorskie 

1. Materiały dostępne na Stronie objęte są prawami autorskimi. Rozpowszechnianie ich bez 
uprzedniej zgody Administratora stanowi naruszenia praw autorskich i może skutkować 
odpowiedzialnością cywilną lub karną.  

2. W razie powzięcia informacji o naruszaniu przez Użytkownika praw autorskich do 
Materiałów, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do Strony i 
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

 

§ 10 
Odpowiedzialność Administratora 

Materiały mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako wiążące porady w 
indywidualnej sprawie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania 
przez Użytkownika z Materiałów, w szczególności za następstwa błędów żywieniowych lub 
błędów w treningach wykonywanych przez Użytkownika. 

§ 11 
Przerwy i problemy techniczne 

1. Administrator dołoży wszelkich starań, by Strona działała w sposób nieprzerwany  
i niezakłócony.  

2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Strony z przyczyn 
technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Użytkownika 
w formie wiadomości e-mail.  

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Strony 
mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie  
i usterki techniczne niezależne od Administratora. 

4. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego 
funkcjonowania Strony, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z 
Strony Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien 
poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w 
funkcjonowaniu Strony. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w 
systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub 
utrudniają korzystanie z Strony. 

§ 12 
Dane osobowe i pliki cookies 
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1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie 
danych osobowych jest Administrator. 

2. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz 
wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod 
adresem https://ankadziedzic.pl 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji 
oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika,  
w tym w szczególności dla warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 

2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów 
zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia 
Umowy.  

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia .............. 

4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – 
linki znajdują się poniżej Regulaminu. 
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