
Mad Ventures Patryk Kozioł 
z siedzibą w Warszawie (02-737), przy ul. Niedźwiedzia 29B, 
NIP 538 175 39 91 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia 
zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej 
umowy, zasadach udostępnienia treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach płatności 
dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-
mail kontakt@hashmagnet.pl lub numerem telefonu 22 299 2015. Nasz telefoniczny dział obsługi 
klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG „HASHMAGNET.PL” (Regulamin) 

§ 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Regulamin – regulamin Serwisu internetowego hashmagnet.pl oraz Panelu Klienta 
dostępnego pod adresem panel.hashmagnet.pl. Regulamin jest dostępny pod adresem 
hashmagnet.pl/regulaminy;

2. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem hashmagnet.pl; 

3. Panel Klienta - strona internetowa działająca pod adresem panel.hashmagnet.pl;

4. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu danych, w tym Danych Osobowych, 
niezbędnych do założenia Konta w Panelu Klienta i korzystania z Usług Podstawowych; 

5. Konto - utworzone w wyniku Rejestracji indywidualne Konto Kupującego, za pomocą 
którego Kupujący może korzystać z wszelkich funkcji dotyczących wykupionej Usługi;

6. Formularz – formularz rejestracyjny dostępny w Panelu Klienta, wykorzystywany w 
procesie Rejestracji;

7. Sprzedawca – Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 
175 39 91, REGON 142506494;



8. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w 
zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;

9. Dane osobowe Kupującego - informacje o charakterze osobowym, dotyczące 
Kupującego, podawane przez Kupującego przy Rejestracji i przetwarzane przez 
Sprzedawcę w celu wykonywania Umowy;

10. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze 
Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści 
Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego 
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, 
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej;

12. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany 
zapłacić Sprzedawcy za Produkt;

13. E-zapłata – zapłata Ceny za Produkt za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w 
szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;

14. Produkty – Usługi Podstawowe lub Treści Cyfrowe;

15. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

16. Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez 
Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;

17. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem 
jest dostarczenie Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Podstawowych lub Usług 
Elektronicznych na rzecz Kupującego;

18. Usługi Podstawowe – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach jego 
podstawowej działalności związanej z usługami opisanymi w ramach Serwisu. Usługi 
Podstawowe mogą stanowić rodzaj Usług Elektronicznych, ale nie muszą; 

19. Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:
- wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
- wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub 
wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;
- inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;



20. Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na 
rzecz Kupującego na pośrednictwem Serwisu.

§ 2. Postanowienia wstępne

1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu oraz Panelu Klienta prowadzi sprzedaż 
Produktów. Kupujący może dokonać zakupu Produktów wskazanych na stronach Serwisu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, Panelu Klienta, a także prawa i 
obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania z Serwisu oraz Panelu Klienta, w tym w szczególności do złożenia 
zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez 
sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:

a) dostęp do Internetu,
b) standardowy, aktualny system operacyjny,
c) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików 

cookies,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Zawarcie Umowy nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. 
Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć 
taką Umowę.

5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu oraz Panelu Klienta dostarczanie treści o 
charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za 
pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie oraz Panelu Klienta. 

6. W zależności od rodzaju wybranych Produktów lub Usług pomiędzy Sprzedawcą a 
Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:

a) w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie 
treści cyfrowych;

b) w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie 
usług elektronicznych;

c) w przypadku Usług Podstawowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie 
usług.

7. Jeżeli przedmiotem zamówienia są Produkty różnego rodzaju, po przyjęciu przez 
Sprzedawcę oferty dochodzi do zawarcia kilku umów, o jakich mowa w ust. 6, 
odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

8. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:
a. Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści 

cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta;

b. do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 
5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.



§ 3. Rejestracja Użytkownika w celu zamówienia Produktu

1. W celu zakupu  Produktu oraz korzystania z Usług Sprzedawcy niezbędnym jest 
dokonanie Rejestracji. Po dokonaniu Rejestracji możliwe jest złożenie pierwszego 
zamówienia na wybraną Usługę.

2. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego 
dostępnego pod adresem elektronicznym https://panel.hashmagnet.pl/

3. Formularz zawiera pola oznaczone jako „*”, których wypełnienie jest obowiązkowe. 
4. Wypełniając Formularz rejestracyjny i przesyłając go do Sprzedawcy Kupujący 

oświadcza, że: 
a) podane w Formularzu Dane osobowe Kupującego są kompletne oraz zgodne ze 
stanem faktycznym, 
b) zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności, stanowiącymi integralną 
część Regulaminu, oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte, 
c) zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stanowiącej jego 
integralną część Polityki Prywatności.

5. Podczas dokonywania Rejestracji Kupujący wybiera interesujące go Produkty oferowane 
przez Sprzedawcę za pomocą Serwisu, według specyfikacji oraz Ceny określonej w 
ofercie dostępnej w Serwisie. Wybór Produktu podczas Rejestracji oznacza złożenie 
zamówienia na ten Produkt i odbywa się za pomocą kliknięcia przycisku „Potwierdź 
zamówienie”. Klikając przycisk „Potwierdź zamówienie” Kupujący oświadcza, że wie, że 
zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny zgodnie z Regulaminem. 

6. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia, co następuje
z chwilą kliknięcia w przycisk „Potwierdź zamówienie”. 

7. W celu potwierdzenia Rejestracji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy, Sprzedawca 
kieruje na adres poczty elektronicznej Kupującego, podany podczas Rejestracji, 
informację: 
a) potwierdzającą dokonanie Rejestracji i założenie Konta, 
b) potwierdzającą wybrane przez Kupującego Produkty , 
c) zawierającą wystawioną na rzecz Kupującego w formie elektronicznej fakturę 
proforma za wybrane Produkty, 

8. Usługa powiązana z Produktem jest aktywowana w ciągu 24 godzin od momentu 
złożenia zamówienia.

9. Wraz z potwierdzeniem Sprzedawca przesyła Kupującemu, będącemu Konsumentem, 
wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz pouczenie o przysługujący 
Kupującemu prawie odstąpienia od Umowy.

https://panel.hashmagnet.pl/


§ 4. Cena i płatności

1. Dostępne metody płatności za zamówienie są opisane na stronie Panelu Klienta i 
prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w 
przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności 
obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za 
zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w 
przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z 
potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie
powinna nastąpić w terminie 14 od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu 
Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Produktu i anulować 
złożone zamówienie. 

3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Blue Media
S.A z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718.

4. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość dokonania E-zapłaty, np. za 
pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Kupujący
będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z 
instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości 
dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Sprzedawcy. 

5. Faktury są wystawiane automatycznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, jest ona 
doręczana Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu 
zamówienia. 

6. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są podawane jako wartości brutto oraz 
netto. Wszystkie Ceny podawane na stronach Panelu Klienta są Cenami brutto.

7. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych 
preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach 
organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne 
regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, 
obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej. 

8. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Sprzedawca obok 
informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, 
która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt 
jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej 



Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która 
obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do 
dnia wprowadzenia obniżki. 

9. Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to 
wcześniejszego poinformowania Sprzedawcy o wybraniu tej metody i skutkuje 
dodatkową opłatą w kwocie 20 zł netto, doliczaną do każdej faktury.

10. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest 
automatycznie zawieszana. Jeżeli w terminie 7 dni od zawieszenia usługi Kupujący nie 
wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, 
spowoduje to wygaśnięcie umowy, a Usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia 
przez Sprzedawcę jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane. Jeśli zaś 
Kupujący ureguluje płatność za kolejny okres rozliczeniowy w podanym terminie, 
Sprzedawca przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po wpłynięciu 
należności.

§ 5. Obowiązki Kupującego 

1. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Usługi z uwzględnieniem zasad fair use, tj. 
wykorzystywania zasobów Sprzedawcy w sposób ekonomiczny oraz zgodny z ich 
przeznaczeniem. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń parametrów Usługi lub jej 
blokady w przypadku, gdy działania Kupującego spowodują nadmierne obciążenie 
serwerów Sprzedawcy i obniżą jakość świadczonych przez Sprzedawcę usług w stosunku 
do pozostałych Kupujących.

3. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca 
powiadomi Kupującego drogą mailową, z jednoczesnym wskazaniem zastosowanych 
ograniczeń oraz przyczyn ich zastosowania oraz ich uzasadnienia. 

4. Usługi, których zawartość mimo nakładanych ograniczeń nadal stanowią istotne 
zagrożenie stabilności zaplecza technicznego Sprzedawcy lub naruszające 
postanowienia Regulaminu, mogą zostać zablokowane. 

5. W związku z działaniem Sprzedawcy opisanym w niniejszym Paragrafie, Sprzedawca nie 
ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za szkodę powstałą w wyniku 
uniemożliwienia Kupującemu dostępu do wybranej Usługi.  

§ 6. Obowiązki Sprzedawcy 

1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług Sprzedawca wprowadził 
parametry bezpieczeństwa, dostępne dla każdej usługi opisane w ramach oferty 



znajdującej się w Serwisie.

2. Z zastrzeżeniem przypadków, w których Kupując narusza postanowienia Regulaminu, 
Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług na rzecz 
Kupującego. 

3. Sprzedawca gwarantuje ciągłość świadczonych usług przez 99,9% czasu w każdym 
okresie kalendarzowym objętym abonamentem wybranej Usługi.

4. Kupujący jest uprawniony do uzyskania przedłużenia okresu abonamentowego dla 
wykupionej Usługi o jeden miesiąc za każde rozpoczęte 12 godzin braku ciągłości w 
świadczeniu Usługi, następujące po upływie 24 godzin braku ciągłości w świadczeniu 
Usługi.

5. Przedłużenie okresu abonamentowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może nastąpić 
maksymalnie na 2 miesiące kalendarzowe. 

6. Sprzedawca zapewnia bezwarunkowe bezpieczeństwo danych przechowywanych na 
swoich serwerach, a będących własnością Kupujących.

7. Sprzedawca dokonuje – w odstępach 24 h, archiwizacji danych (backup) ze wszystkich 
serwerów i przechowuje ostatnie zarchiwizowane kopie przez 7 dni kalendarzowych. 

8. Kupujący jest uprawniony do zwrócenia się do Sprzedawcy z prośbą o nieodpłatne 
przywrócenie danych Kupującego z serwera. 

9. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania awarii powstałych z 
przyczyn leżących po jego stronie.

10. W dbałości o jak najwyższą jakość świadczonych Usług, dostępność serwerów  jest 
monitorowana przez 24 h na dobę przez Sprzedawcę.

11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby usunąć zaistniałą awarię niezwłocznie.

12. Sprzedawca zobowiązuje się informować Kupujących o terminach planowanych przerw 
technicznych drogą mailową, z co najmniej 12godzinnym wyprzedzeniem.  

13. Czynności niestanowiące pomocy technicznej lub wykraczające poza specyfikację 
danego Produktu, mogą być wykonywane przez Sprzedawcę odpłatnie.

§ 7. Pomoc techniczna

1. Sprzedawca gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi danej 
usługi, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie 
modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej u Sprzedawcy.



2. Sprzedawca gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie dostarczone wyłącznie przez Panel 
Klienta (panel.hashmagnet.pl) maksymalnie do 48 godzin, o ile dotyczy aktywnej usługi i 
nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta.

3. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Kupującego, np. z powodu wysłania 
zgłoszenia poprzez adres email nieprzypisany do usługi lub w innej formie niż za pomocą 
Panelu Klienta, Sprzedawca nie gwarantuje odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

§ 8. Czynności zabronione

1. Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW 
lub poczty.

2. Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają 
odbiorcy zobaczyć nadawcę.

3. Ingerencja w usługi jakiegokolwiek użytkownika, komputera lub sieci bez jego woli i 
zgody.

4. Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania 
zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.

5. Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).
6. Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. Spamu).
7. Działające na szkodę innych użytkowników nadmierne przeciążanie serwerów / konta 

hostingowego.
8. Wykorzystywanie infrastruktury Sprzedawcy jako zaplecza do przechowywania kopii 

zapasowych danych.
9. Wykorzystywanie infrastruktury Sprzedawcy do przechowywania i udostępniania plików 

audio, video, archiwów, obszernych zbiorów zdjęć czy danych binarnych inaczej nie 
klasyfikowanych.

10. Wykorzystywanie infrastruktury Sprzedawcy jako hosting baz SQL/nonSQL serwisów 
umieszczonych poza infrastrukturą Sprzedawcy.

11. Dociążanie usługi tzn. nadmierne, ciągłe (przekraczającego 4 godziny w skali doby) 
wykorzystania 100% zasobów CPU przypisanych do usługi.

12. Wykorzystywanie infrastruktury Sprzedawcy jako hosting lub archiwum plików, w 
dowolnej postaci, również przy użyciu specjalistycznych skryptów, jak np. OwnCloud.

13. Wykorzystywanie infrastruktury Sprzedawcy jako hosting ADSerwerów.
14. Korzystanie z baz adresowych zakupionych od osób trzecich do wysyłki poczty email.
15. Korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej 

zgody od każdego, kogo adres email znajduje się w bazie adresowej.
16. Wykorzystywanie oprogramowania destabilizującego infrastrukturę Sprzedawcy (np. 

oprogramowanie typu Adder, Publiker, Escat, OmniADD/Ping/CRM, RapidLeech i 
pochodne) 



17. Wykonywanie testów penetracyjnych infrastruktury Sprzedawcy a także jakiekolwiek inne
próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu, skanowania sieci, tudzież 
przeprowadzania ataków typu “odmowa usługi”.

18. Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia 
prawa polskiego.

§ 9. Odpowiedzialność 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych,
skutkujących unieruchomieniem łącza, Usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do 
wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie 
niedostępności.

2. Odsprzedawanie w części lub całości osobom trzecim usługi wykupionej u Sprzedawcy 
jest zabronione.

3. Za wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi, aktualność danych 
osobowych rejestrowanych w Panelu Klienta Sprzedawcy, za treści przekazywane za 
pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Kupujący. Sprzedawca nie 
ponosi odpowiedzialności za działania Kupujących oraz przechowywane dane i 
informacje oraz sposób ich wykorzystywania przez Kupujących.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Kupującego nazwy 
użytkowników, domeny, wprowadzone dane osobowe w Panelu Klienta. Spory na tym tle 
będą rozstrzygane bez udziału Sprzedawcy.

5. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w 
tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.

6. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez 
Kupującego lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób 
nieuprawniony.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Kupującego
wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy 
niewłaściwego działania Kupującego.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez 
Kupującego w wyniku utraty danych lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych
przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem usługi.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z 
powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą Sprzedającego, a 
także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego 
wynikające z korzystania przez Kupującego z niezabezpieczonego i nieposiadającego 



ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się on z siecią Internet. 

§ 10. Regulamin usług  "Sklep internetowy" oraz "Platforma do tworzenia kursów"

1. Paragraf ten określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę usługi hostingowej wraz z 
usługą wdrożeniową oraz usługą stałego wsparcia technicznego pod Ofertą "Sklep 
internetowy" oraz "Platforma do tworzenia kursów". W ramach powyższej usługi Kupujący 
- na okres abonamentu - otrzymuje do użytkowania hosting wraz z usługą wdrożenia 
sklepu internetowego lub platformy do tworzenia kursów oraz udzielaniu w tym okresie 
pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tych usług. 

2. Korzystanie z powyższych usług warunkowane jest zaakceptowaniem przez Kupującego 
warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących 
przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną).

4. Specyfikacja techniczna oraz funkcjonalna usług znajdują się pod adresami:
- Sklep internetowy: https://hashmagnet.pl/sklep-online/ 
- Platforma do tworzenia kursów: https://hashmagnet.pl/platforma-do-tworzenia-
kursow-online/ 
i stanowią integralną część Regulaminu.

5. Dodatkowe czynności zabronione w przypadku usług "Sklep internetowy" oraz "Platforma 
do tworzenia kursów":

• Instalacja, usuwanie wtyczek – zabrania się samodzielnej instalacji oraz usuwania 
wtyczek. 

• Instalacja dodatkowych wtyczek możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu 
każdorazowo takiej potrzeby poprzez Panel Klienta, o ile mieści się ona w specyfikacji 
zakupionego pakietu i zostanie pozytywnie zweryfikowana pod względem jakości przez 
Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia wtyczek już zainstalowanych 
wymaganych do poprawnego działania sklepu/platformy, a także instalacji 
dodatkowych wtyczek w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich działaniu, 
niespełniania standardów bezpieczeństwa, negatywnego wpływu na wydajność Usługi 
lub wykraczania poza specyfikację zakupionej Usługi.

• Instalacja, usuwanie lub modyfikacja domyślnego szablonu jest zabroniona.

• Ingerencja w kod wtyczek, szablonu lub samego WordPressa jest zabroniona.

• Próba obejścia zabezpieczeń ograniczających dostęp Użytkownika do wybranych części 
usługi lub kodu źródłowego jest zabroniona.



§ 11. Rozwiązanie umowy

1. Sprzedawca ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi, odstąpienia od zawartej już
umowy z Kupującym ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych 
przez Kupującego, bądź zwieszenia świadczenia usługi w sytuacji, gdy:

◦ zachodzi uzasadniona obawa, że Kupujący wykorzysta usługę do celów 
niezgodnych z jej przeznaczeniem,

◦ Kupujący korzystał z usług Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem, bądź ich 
przeznaczeniem, złamał Regulamin usług Sprzedawcy lub Umowę,

◦ Kupujący wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane 
osobowe.

2. Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez Sprzedawcę nie zwalnia 
Kupującego z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za 
zwłokę.

3. Sprzedawca poinformuje Kupującego o zawieszeniu usługi lub odstąpieniu do umowy 
oraz o przyczynie tego zawieszenia lub odstąpienia. Wznowienie świadczenia usług 
będzie możliwe po wyeliminowaniu przyczyny.

4. W dniu rozwiązania umowy Kupującemu zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku
rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną 
trwale usunięte w terminie określonym w § 4., pkt. 10 niniejszego Regulaminu.

§ 12. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem 
Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:

a) o świadczenie Usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli 
Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który 
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia 
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne,

c) o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które 
Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął 
świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany 
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę 
utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca 



przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach
konsumenta.

3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej 
decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład 
poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, 
dostępnego pod adresem hashmagnet.pl/regulaminy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

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

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie 
otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności,  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie 
później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu
prawa odstąpienia od Umowy. 

7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie 
zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na 
inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w 
związku z tym zwrotem. 

§ 13. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Serwis oraz Panel Klienta wykorzystują technologię plików cookies. 

3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce 
prywatności dostępnej pod adresem hashmagnet.pl/polityka-prywatnosci.

§ 14. Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu, Panelu 
Klienta, Treści Cyfrowe oraz elementy Treści Cyfrowych (np. projekty graficzne) mogą 
stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom 
uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz 
danych.

2. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub 
korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu 
uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie 



praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzysta-
niem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wy-
korzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W 
celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją za-
warcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich za-
mierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym 
czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z 
własną polityką licencyjną.

§ 15. Opinie

1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, 
Usługach lub  Sprzedawcy - w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do 
osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia 
niniejszego paragrafu.

2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Serwisu, w szczególności po zawarciu 
Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie. 

3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę 
możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie 
uznawanych za obraźliwe. 

4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:

a) bez uprzedniego skorzystania ze Serwisu;

b) na temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,

c) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

e) przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia 
oceny Treści Cyfrowej.

5. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są 
zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście 
korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić 



Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca 
podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu 
weryfikację zamieszczonej opinii.

6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie 
Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć. 

§ 16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:

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

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o 
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu 
między Kupującym a Sprzedawcą,

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

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

3. Konsument może również skorzystać z platformy 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.

§ 17. Reklamacje i wezwania

1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z 
funkcjonowaniem Serwisu, Panelu Klienta lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia 
Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy 
za zgodność Treści Cyfrowych z Umową oraz odpowiedzialnością z tytułu nienależytego 
wykonania Usługi Podstawowej, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, 
którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem 
hashmagnet.pl/regulaminy

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


2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres kontakt@hashmagnet.pl.

3. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez 
Kupującego podczas składania reklamacji.

5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Kupujący może złożyć 
reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo 
tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym 
terminie umówionym pomiędzy Stronami, Kupujący może odstąpić od Umowy. Kupujący 
może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:

a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca 
nie dostarczy Treści Cyfrowych;

b) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony 
termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego, a 
Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie. 

§ 17. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz
do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w 
szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych 
powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. 

3. Do Umów o świadczenie Usług Podstawowych stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili 
zawarcia Umowy.

4. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin 
obowiązujący w chwili zawarcia Umowy. 

5. W przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych, które dostarczane są poprzez konto 
użytkownika (np. kurs on-line z rocznym dostępem), Kupujący otrzyma na adres e-mail 
przypisany do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może 
wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana 
Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub 
korzystanie z nich. 

6. W przypadku Umów dotyczących Usług Elektronicznych, Kupujący otrzyma na adres e-mail 
związany z daną Usługą Elektroniczną informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie 
akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
np. usuwając konto w Serwisie lub rezygnując z otrzymywania newslettera. 



7. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą 
rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego 
wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje 
zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana 
jest na zasadach ogólnych. 

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.01.2023.

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


