
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SKUTECZNIE.TV 

/obowiązujący do dnia 31.12.2022 r./ 

Regulamin sklepu internetowego 
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Postanowienia wstępne 

1. Sklep internetowy serwisu Skutecznie.Tv, dostępny pod adresem 

internetowym https://skutecznie.tv/sklep, prowadzony jest przez Magdalenę 

Grzegorczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą iMag Media Magdalena 

Grzegorczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 

5541676496, REGON 302785303. 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do 

Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu 

internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na 

odległość za pośrednictwem Sklepu. 
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Definicje 

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, 

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 

zawodową. 

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą iMag 

Media Magdalena Grzegorczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. 

gospodarki, NIP 5541676496, REGON 302785303 

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we 

własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 

https://skutecznie.tv/sklep 

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach 

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez 

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub 

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy 

włącznie. 

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza 

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub 

Produktów ze Sprzedawcą. 

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta 

oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie 

Konta. 

https://skutecznie.tv/sklep
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11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający 

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz 

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez 

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji 

danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

13. Produkt – dostępny w Sklepie produkt cyfrowy, będący przedmiotem Umowy 

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między 

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

15. Plik – Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności 

e-book, audiobook, e-prasa, video, aplikacje multimedialne) przeznaczony do 

odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w 

Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego. 

16. Operator płatności – Operatorem płatności jest Krajowy Integrator Płatności S.A z 

siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 

0000412357 działającą pod marką Tpay.com 
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Kontakt ze Sklepem 

Adres Sprzedawcy: 

iMag Media Magdalena Grzegorczyk 

Dworcowa 64, 62-007 Biskupice 

Adres e-mail Sprzedawcy: 

kontakt@skutecznie.tv 

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 

71 1050 1520 1000 0092 0004 0500 

PL71105015201000009200040500 

Kod BIC (dawny SWIFT): INGBPLPW 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanego w 

niniejszym paragrafie. 
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Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień 

na Produkty, niezbędne są: 

 urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 

 aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

 włączona obsługa plików cookies 
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Informacje ogólne 



1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi 

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu 

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub 

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień 

przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez 

podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania 

Konta. 

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają 

podatek VAT). 

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o 

której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w 

tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 
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Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do 

koszyka” (lub równoznaczny); 

 kontynuować zakupy poprzez klikniecie przycisku “Wróć do zakupów” lub wybranie 

opcji “Przejdź do kasy” 

 wypełnić Formularz dostępny po kliknięciu opcji “Przejdź do kasy”, a następnie 

kliknąć na opcję “Kupuję i płacę” i dokonać stosownej płatności na stronie dostawcy 

systemu płatności, to jest Tpay.com 
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Metoda dostawy oraz płatności 

1. Natychmiast po poprawnym dokonaniu płatności Klient, na podany przez siebie adres 

e-mail dostanie wiadomość zawierającą link do zakupionych plików cyfrowych. 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności, aktywnych w chwili 

zamawiania: 

– przelew online lub tradycyjny 

– BLIK 

– płatność za pomocą karty debetowej lub kredytowej 

3. Szczegółowe informacje akceptowalnych metod płatności znajdują się za 

stronie https://tpay.com/dla-platnika 
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Wykonanie umowy sprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim 

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie 

internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu. 

2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego 

otrzymanie, a link do zamówionego produktu cyfrowego wysyłany jest automatycznie. 

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez 

przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w 

https://tpay.com/dla-platnika


trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co 

najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do 

realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez 

Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między 

Klientem a Sprzedawcą. 

3. Link, pod którym Klient może pobrać zakupiony produkt cyfrowy wygasa po 14 

dniach od dnia zakupu (chyba, że opis produktu informuje inaczej), co oznacza, że 

Klient ma 14 dni na pobranie zakupionego produktu i po przekroczeniu tego limitu 

możliwość pobrania produktu cyfrowego przepada bezpowrotnie. 
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Prawo odstąpienia od umowy 

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza 

lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do 

umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu 

do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa 

odstąpienia od umowy. W związku z  usługą automatycznej wysyłki na adres e-mail 

Kupującego nabyty plik zostaje przekazany do dyspozycji Konsumenta natychmiast po 

opłaceniu zamówienia i z tą chwilą prawo do odstąpienia od umowy wygasa. 

Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w 

niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje 

również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej 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. W związku z tym, gdy w ramach 

niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. 

uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 

&10 

Wymagania techniczne, funkcjonalność i interoperacyjność treści cyfrowych, 

świadczenie usług drogą elektroniczną 

1. Właściciel świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na 

umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz 

fizycznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych. 

2. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie. 

3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. 

Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie. 

4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do 

skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:  

1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów 

w Sklepie), 

2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną 

obsługą języka JavaScript, 

3. włączona obsługa cookies w przeglądarce, 

4. dostęp do Internetu, 



5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, 

6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych 

Produktów elektronicznych). 

5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego 

poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić 

ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i 

uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień 

przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 

6. Na produkty cyfrowe sprzedawane w niniejszym serwisie nie jest przyznawana 

gwarancja. 

7. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając 

wiadomość e-mail pod adres kontakt@skutecznie.tv lub listownie na adres 

Właściciela. 

8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na 

adres wskazany w reklamacji. 
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Dane osobowe i pliki cookies  

1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz 

zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych. 

2. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na 

temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy 

wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować 

z otrzymywania newslettera. 

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich 

przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie 

Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików 

cookies opisane są w Polityce Prywatności. 

Postanowienia końcowe  

1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego 

regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie 

przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W 

przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze 

zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach 

konsumenta. 

2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem 

autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi 

naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 

22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach 

sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 

mailto:kontakt@skutecznie.tv
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1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 

poz. 93 ze zm.). 

4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą 

rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego 

wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie 

znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu 

rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 

Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do 

osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej 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 – w 

przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z 

zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje 

się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. 

Data opublikowania Regulaminu 13.12.2018r. 

Aktualizacja zapisów dotyczących jednoosobowych działalności gospodarczych 31.12.2020r. 

(zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019r.) 

 


