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REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 
 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą 
elektroniczną przez Barbarę Szopa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa Kancelaria 
Adwokacka Adwokat Barbara Szopa za pośrednictwem serwisu internetowego 
www.stalking.com.pl, zwanego dalej „Serwisem”.  
 

§1 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Właścicielem Serwisu internetowego prowadzonego w domenie internetowej 
stalking.com.pl jest Barbara Szopa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa 
Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Szopa, adres poczty elektronicznej: 
kancelaria@barbaraszopa.com. 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców 
korzystających z Serwisu. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień 
niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich 
treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 

4. Definicje: 
1. Usługodawca – właściciel Serwisu określony w § 1 pkt. 1; 
2. Serwis – platforma internetowa funkcjonująca w domenie stalking.com.pl; 
3. Regulamin – dokument określający ogólne warunki, zasady oraz sposób 

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis; 
4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy; 
5. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a 

w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także 
osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) 
osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza 
zawrzeć Umowę Sprzedaży z Serwisem oraz korzysta lub zamierzająca korzystać 
z Usługi Elektronicznej; 

6. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 
16, poz. 93 ze zm.); 

7. Produkt – konsultacja prawna udzielana telefonicznie, na podstawie stanu 
faktycznego opisanego telefonicznie przez Klienta,  

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między 
Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu; 

9. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez 
Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu; 

10. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.); 

11. Wynagrodzenie - wyrażone w złotych polskich i uwzględniające podatek VAT 
wynagrodzenie za udzielenie porady powszedniej w wysokości wynoszącej 250 zł 
(dwieście pięćdziesiąt złotych); 

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia 
Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą. 

5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi 
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i 
własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do 
wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz 
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z 
dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: 
Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera 
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w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i 
wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w 
przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

 
§2 

UMOWA SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA 
1. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży, Klient może skontaktować się z Usługodawcą 

telefonicznie pod numerem 609 398 222 lub drogą elektroniczną, pod adresem poczty 
elektronicznej kancelaria@barbaraszopa.com, w celu ustalenia zindywidualizowanych 
cech Produktu.  

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą następuje z chwilą zapłaty 
przez Klienta Wynagrodzenia.  

3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 4 Dni Roboczych. 
4. Termin dostawy Produktu do Klienta, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności 

przelewem, rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku 
bankowym Usługodawcy. 
 

§3 
REKLAMACJA PRODUKTU 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany 
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: 

1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
kancelaria@barbaraszopa.com; 

2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres ul. Wspólna 71 lok. 8, 00 - 687 Warszawa. 
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności 

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) 
żądania sposobu doprowadzenia Produktu (usługi) do zgodności z Umową Sprzedaży lub 
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych 
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji 
przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia 
i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu 
reklamacji. 

5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w 
powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
 

§4 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. 
w odniesieniu do umów (1) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt 
nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (2) do umów o świadczenie usług, jeżeli 
Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 
Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 

2. Z zastrzeżeniem § 4 pkt. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, 
może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez 
ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: 

1. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
kancelaria@barbaraszopa.com. 

2. Pisemnie (korespondencyjnie) na adres ul. ul. Wspólna 71 lok. 8, 00 - 687 
Warszawa. 
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3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do 
Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak 
nie jest to obowiązkowe. 

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 
1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany 

do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w 
posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż 
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są 
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego 
Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów 
przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; 

2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za 

niezawartą. 
6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, 
zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje 
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, 
chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla 
niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze 
Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od 
konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta 
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w 
odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę 
za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem 
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia 
od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, 
nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt 
nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia 
jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym 
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na 
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której 
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu; (8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z 
wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) 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 Usługodawcę o utracie 
prawa odstąpienia od umowy. 
 

§5 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów 
niebędących konsumentami. 

2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem 
niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny 
i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do 
Usługodawcy. 
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3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi 
za Produkt (usługę) wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona. 

4. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć 
umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez 
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia. 

5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez 
względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego 
roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny 
oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego 
tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta 
niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia 
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta 
niebędącego konsumentem. 

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem 
zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
 

§6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim. 
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. 
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym 

(np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli 
zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to 
jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w 
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana 
Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem 
obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze 
niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób 
naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie 
zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już 
składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy 
Sprzedaży. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu 
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 
2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi 
konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 
2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 


