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Definicje
Uzyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnosc do czynnosci prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące takze osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolnosc do czynnosci
prawnych; osoby fizycznej zawierającej umowę bezposrednio związaną z jej działalnoscią gospodarczą, gdy z
tresci tej umowy wynika, ze nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczegolnosci z przedmiotu wykonywanej przez nią działalnosci gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisow o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej; osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawną, a ktora zamierza
zawrzec lub zawarła Umowę o swiadczenie usług lub umowę o swiadczenie Usługi elektronicznej.
Kodeks cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pozn. zm.
zm.).
Konsument - osoba fizyczna dla ktorej zawarcie Umowy o swiadczenie usług lub umowy o swiadczenie Usługi
elektronicznej nie jest związane bezposrednio z jej działalnoscią gospodarczą lub zawodową.
Przedmiot umowy - usługa odbioru i zagospodarowania odpadow w workach i kontenerach, wraz ze sprzedazą
worka, dostępna na Śtronie internetowej e-worek.pl będąca przedmiotem Umowy o swiadczenie usług między
Klientem, a Zleceniobiorcą.
Regulamin składania zamówień - niniejszy regulamin składania zamowien za posrednictwem Śtrony
internetowej e-worek.pl.
Regulamin usługi – Regulamin usługi odbioru i zagospodarowania odpadow w workach i kontenerach, wraz ze
sprzedazą worka zawartej za posrednictwem strony e-worek.pl.
Rejestracja - jednorazowa czynnosc podczas składania Zamowienia, polegająca na wypełnieniu w formularzu
danych niezbędnych do realizacji Zamowienia.
Strona internetowa - Śtrona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.e-worek.pl za
posrednictwem ktorej Klient moze zawrzec Umowę o swiadczenie usług lub umowę o swiadczenie Usługi
elektronicznej.
Strona - Usługodawca, Zleceniobiorca lub Klient.
Umowa o świadczenie usług (umowa) - umowa o swiadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego
zawierana za posrednictwem Śtrony internetowej e-worek.pl, a polegająca na wykonaniu Przedmiotu umowy.
Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej - umowa o prowadzenie za posrednictwem Śtrony internetowej
e-worek.pl interaktywnego formularza umozliwiającego Klientom złozenie Zamowienia na Śtronie internetowej
oraz Newslettera.
Usługa elektroniczna - usługa swiadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za posrednictwem Śtrony

internetowej e-worek.pl.
Usługodawca - Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych "Śanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul.
Śportowa 8, kod pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Śądowego przez
Śąd Rejonowy Gdansk-Połnoc w Gdansku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Śądowego pod numerem
KRŚ 0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym
383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata jak za
połączenie standardowe - według cennika własciwego operatora).
Zleceniobiorca - Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych "Śanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul.
Śportowa 8, kod pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Śądowego przez
Śąd Rejonowy Gdansk-Połnoc w Gdansku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Śądowego pod numerem
KRŚ 0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym
383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata jak za
połączenie standardowe - według cennika własciwego operatora).
Zamówienie - oswiadczenie woli Klienta zmierzające bezposrednio do zawarcia Umowy o swiadczenie usług
Przedmiotu umowy i okreslające istotne jej warunki.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączac ani ograniczac jakichkolwiek praw Klienta
będącego jednoczesnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiązących przepisow
prawa. W przypadku niezgodnosci postanowien niniejszego Regulaminu z powyzszymi przepisami,
pierwszenstwo mają te przepisy.
2. Regulamin okresla zasady korzystania przez Klientow ze Śtrony internetowej oraz zakres i warunki obsługi
Zamowien składanych przez Klientow za posrednictwem Śtrony internetowej.
3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Śtrony internetowej Klient jest zobowiązany zapoznac się z niniejszym
Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Śtrony internetowej jest rownoznaczne z akceptacją wszystkich
jego postanowien.
4. Umowy na Śtronie internetowej są zawierane w języku polskim.
5. Śtrona internetowa e-worek.pl prowadzona jest przez:
Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych "Śanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śportowa 8, kod
pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Śądowego przez Śąd Rejonowy
Gdansk-Połnoc w Gdansku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Śądowego pod numerem KRŚ
0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym
383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata
jak za połączenie standardowe - według cennika własciwego operatora). Adres strony internetowej
www.sanipor.pl.
6. Usługodawca swiadczy za posrednictwem Śtrony internetowej następujące Usługi elektroniczne:
a) Interaktywny formularz umozliwiający Klientom złozenie Zamowienia za posrednictwem Śtrony
internetowej;
b) Newsletter.
7. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do wspołpracy z systemem teleinformatycznym, ktorym
posługuje się Usługodawca:
a) Urządzenia elektroniczne z dostępem do Internetu;
b) Dostęp do poczty elektronicznej;
c) Zalecana rozdzielczosc monitora: 1024 x 768 pikseli;
d) Przeglądarka internetowa:
- Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaŚcript i cookies;
- Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaŚcript i cookies; albo
- Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaŚcript i cookies.
e) Telefon.
8. Do zawarcia Umow na Śtronie internetowej wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty

elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, ktore gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Śtrony
internetowej przez Klienta.
10. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania tresci o charakterze bezprawnym.
11. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
12. Klient obowiązany jest do korzystania ze Śtrony internetowej w sposob zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dobr osobistych i praw własnosci intelektualnej osob trzecich.
13. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposob bezprawnie zakłocający funkcjonowanie
Śtrony internetowej poprzez uzycie okreslonego oprogramowania lub urządzen oraz rozsyłanie lub
umieszczanie na Śtronie internetowej niezamowionej informacji handlowej.
14. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przekazu komunikatow Usługodawca podejmuje srodki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrozenia bezpieczenstwa swiadczonej Usługi elektronicznej.
§ 2. Świadczenie Usług elektronicznych
1. W ramach Śtrony internetowej Usługodawca zobowiązuje się do swiadczenia Usług elektronicznych w
zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszym Regulaminie.
2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3. Umowa o swiadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza
umozliwiającego złozenie Zamowienia za posrednictwem Śtrony internetowej zostaje zawarta w momencie
rozpoczęcia korzystania z powyzszej Usługi (wyboru Przedmiotu umowy).
4. Umowa o swiadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza
umozliwiającego złozenie Zamowienia za posrednictwem Śtrony internetowej jest zawierana na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złozenia Zamowienia albo zaprzestania składania Zamowienia przez
Klienta.
5. Klient odwiedzający Śtronę internetową e-worek.pl ma mozliwosc zaprenumerowania Newslettera z
informacjami o wydarzeniach i ofertach, ktore dotyczą swiadczonych usług wywozu odpadow. Newsletter jest
wysyłany tylko do osob, ktore wyraziły chęc jego otrzymywania na podany przez siebie adres e-mail.
6. Zamowienie Newslettera następuje poprzez podanie przez Klienta adresu e-mail i wybranie na Śtronie
internetowej opcji "Wyrazam zgodę na przetwarzanie mojego adresu email przez Przedsiębiorstwo Robot
Śanitarno-Porządkowych Śanipor sp. z o.o. z siedzibą: ul. Śportowa 8; 81-300 Gdynia, NIP 586-010-29-26,
REGON 190560289; w celu przekazywania informacji o wydarzeniach i ofertach, ktore dotyczą swiadczonych
usług wywozu odpadow. Jestem swiadomy dobrowolnosci podania danych osobowych oraz przysługującego
mi prawa dostępu do tresci danych osobowych i ich poprawiania".
7. Umowa w przedmiocie swiadczenia usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą udostępnienia adresu e-mail
na Śtronie internetowej i wybranie opcji na Śtronie internetowej, o czym mowa w punkcie 6 powyzej. Klient
tym samym wyraza zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z
pozn. zm.) na podany przez niego adres elektroniczny. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
8. Warunki rozwiązywania umow o swiadczenie Usług elektronicznych:
a) Śtrony mogą wypowiedziec umowę o swiadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w
kazdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
b) Klient, ktory zawarł umowę w przedmiocie swiadczenia usługi Newsletter moze wypowiedziec umowę o
swiadczenie tejze Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym takze poprzez samodzielne
zrezygnowanie z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@e-worek.pl.
Adresy e-mail Klientow nie są przekazywane podmiotom trzecim.
c) Usługodawca moze rowniez wypowiedziec umowę o swiadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient raząco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczegolnosci gdy

dostarcza tresci o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie moze byc złozone po bezskutecznym
jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszen z wyznaczeniem stosownego terminu.
Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
d) Wypowiedzenie umowy o swiadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez
ktorąkolwiek ze Śtron nie narusza praw nabytych przez Śtrony w czasie trwania umowy.
e) Niezaleznie od powyzszych postanowien Śtrony mogą rozwiązac umowę o swiadczenie Usługi
elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w kazdym czasie w drodze porozumienia Śtron.
§ 3. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych "Śanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie ponosi
odpowiedzialnosci za blokowanie przez administratorow serwerow pocztowych przesyłania wiadomosci na
adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomosci e-mail przez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze uzywanym przez Klienta.
2. Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych "Śanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie ponosi
odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiązan wynikających z niniejszego
Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiązan jest spowodowane okolicznosciami,
na ktore nie miał wpływu mimo zachowania nalezytej starannosci (siła wyzsza). W przypadku wystąpienia
siły wyzszej realizacja zamowienia zostanie zawieszona na okres rowny okresowi działania siły wyzszej
powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrocenia prawidłowego funkcjonowania Śtrony
internetowej.
3. Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych "Śanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie
prawo do krotkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Śtrony internetowej, w przypadku planowanej,
biezącej obsługi i konserwacji.
§ 4. Kontakt
1. Telefoniczna i drogą elektroniczną obsługa Klientow Śtrony internetowej jest realizowana w dni robocze (bez
sobot, niedziel i swiąt) w godzinach 7:00 - 15:00, pod następującymi numerami telefonow: 58 785 76 06 oraz
pod adresem e-mail: biuro@e-worek.pl
2. Opłata za połączenie ze wskazanym numerem jest zgodna z cennikiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, z
ktorego usług korzysta Klient łącząc się z tym numerem.
3. Pytania mozna rowniez kierowac pisemnie za posrednictwem operatora swiadczącego usługi pocztowe.
§ 5. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientow jest Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych
„Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie:
a) w celu wykonania i na podstawie zawartej z Klientem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celach związanych z realizacją obowiązkow publicznoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
związku z przepisami wymienionych ustaw:
 obowiązek wystawienia faktury lub paragonu, wynikający z ustawy o podatku od towarow i usług;
 obowiązek prowadzenia księgowosci i rachunkowosci, wynikający z ustawy o rachunkowosci;
c) w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesow na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,
na ktore składają się:
 obrona, ustalenie, dochodzenie roszczen wynikających z okolicznosci związanych z zawarciem i
realizacją umowy;
 badanie satysfakcji klientow i okreslanie jakosci naszej obsługi;
 przedstawienie oferty przedłuzenia lub ponownego zawarcia umowy (marketingu
bezposredniego).
3) W trakcie procesu składania Zamowienia wymagane jest wyrazenie zgody na przechowywanie,

przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu realizacji zamowienia przez Zleceniobiorcę.
4) Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celow marketingowych. Nie przekazujemy Twoich
danych poza teren Polski.
5) Twoje dane osobowe mozemy powierzac podwykonawcom, czyli podmiotom, z ktorych korzystamy przy ich
przetwarzaniu: przedsiębiorstwom konserwującym monitoring wizyjny, dostawcom usługi poczty
elektronicznej i konwencjonalnej, osobom zajmującym się doradztwem prawnym na rzecz Śpołki,
przedsiębiorstwom realizującym usługę weryfikacji zgodnosci (audyty), operatorowi płatnosci.
6) Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie zbiera i nie
przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne, przynaleznosc wyznaniową, partyjną lub związkową, jak rowniez
danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub zyciu seksualnym oraz danych dotyczących
skazan, orzeczen o ukaraniu i mandatow karnych, a takze innych orzeczen wydanych w postępowaniu
sądowym lub administracyjnym.
7) Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzalezniony od celu w jakim dane są przetwarzane. W
pierwszej kolejnosci, zalezy on od czasu obowiązywania umowy. Nie oznacza to jednak, ze usuniemy Twoje
dane niezwłocznie po jej wygasnięciu, wypowiedzeniu czy rozwiązaniu. Po tym czasie dane będą
przetwarzane na podstawie przepisow prawa, ktore mogą nas obligowac do przetwarzania danych przez
okreslony czas (np. ustawa o rachunkowosci), a takz e przez okres, ktory jest niezbędny do obrony naszych
interesow (przede wszystkim okres przedawnienia zawarty w przepisach prawa cywilnego).
8) Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, ktore jej dotyczą, zawartych w zbiorach
danych, a zwłaszcza:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) Prawo do usunięcia danych – jezeli zdaniem Klienta nie ma podstaw do tego, abysmy przetwarzali jego
dane, moze on zaządac, abysmy je usunęli;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Klient moze zaządac, abysmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim
działan, jezeli:
 jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub
 nie chce, zebysmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen; lub
 na czas wniesionego przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezposredniego. Jezeli Klient skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, w celach innych niz marketing bezposredni. Klient powinien wtedy wskazac nam swoją
szczegolną sytuację, ktora jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego
sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzac jego dane w tych celach, chyba ze wykazemy, ze podstawy
przetwarzania przez nas jego danych są nadrzędne wobec jego praw lub tez ze jego dane są nam
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
f) Prawo do przenoszenia danych – Klient ma prawo otrzymac od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, ktore
nam dostarczył na podstawie umowy lub jego zgody. Moze tez zlecic nam przesłanie tych danych bezposrednio innemu podmiotowi;
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Jezeli Klient uwaza, ze przetwarzamy jego dane
niezgodnie z prawem, moze złozyc w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
lub innego własciwego organu nadzorczego;
W celu wykonania swoich praw Klient moze skierowac ządanie pod adres email: rodo@sanipor.pl lub
zadzwonic pod numer: 58 660 96 00.
9) Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji,
jednakze Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zastrzega
sobie prawo do odmowy swiadczenia usług bez podania przez Klienta okreslonych danych, w szczegolnosci
dotyczyc to moze np. adresu elektronicznego. O kazdorazowej koniecznosci podania tych danych Klient
zostanie powiadomiony.

10)
W przypadku uzyskania przez administratora wiadomosci o korzystaniu przez Klienta z usługi
swiadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone
korzystanie) administrator moze przetwarzac dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia
odpowiedzialnosci Klienta.
11)
Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w sposob zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane
profilowaniu.
12)
Dane osobowe są gromadzone z nalezytą starannoscią i odpowiednio chronione przed dostępem do nich
przez osoby do tego nieupowaznione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach
okreslonych szczegołowo w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 344);
b) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
c) ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczosci (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 125);
a) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
§ 6. Postanowienie końcowe
1. Umowy zawierane za posrednictwem Śtrony internetowej e-worek.pl zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o swiadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pozn. zm.); Ustawy o ochronie
niektorych praw konsumentow oraz o odpowiedzialnosci za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z pozn. zm.); oraz inne własciwe przepisy prawa
polskiego.
3. Wybor prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisow, ktorych
nie mozna wyłączyc w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby własciwe w braku wyboru, tj. prawa
panstwa, w ktorym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalnosc
gospodarczą lub zawodową w panstwie w ktorym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, lub w jakikolwiek
sposob kieruje taką działalnosc do tego panstwa lub do kilku panstw z tym panstwem włącznie, a umowa
wchodzi w zakres tej działalnosci.
4. Klienci mogą uzyskac dostęp do Regulaminu w kazdym czasie za posrednictwem odsyłacza zamieszczonego
na stronie głownej Śtrony internetowej oraz pobrac go i sporządzic jego wydruk. Aktualny Regulamin Śtrony
internetowej jest dostępny pod adresem: http://www.sanipor.webs.org.pl/regulamin-r76.html oraz jest
dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na kazde jego ządanie.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi tresci zawieranej Umowy o swiadczenie usług i
umowy o swiadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach
wskazanych w punkcie 4 oraz przesłanie Klientowi wiadomosci e-mail, a w przypadku Umowy o swiadczenie
usług takze przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji Zamowienia.
6. Uznanie poszczegolnych postanowien niniejszego Regulaminu w sposob przewidziany prawem za niewazne
bądz nieskuteczne, nie wpływa na waznosc czy skutecznosc pozostałych postanowien Regulaminu. W miejsce
niewaznego postanowienia zastosowana będzie reguła, ktora jest najblizsza celom niewaznego
postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
7. Śpory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Zleceniobiorcą a Klientem, ktory jest jednoczesnie Konsumentem
zostają poddane sądom własciwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17
listopada 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z pozn. zm.).
8. Śpory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Zleceniobiorcą a Klientem, ktory nie jest jednoczesnie Konsumentem
zostają poddane sądowi własciwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Zleceniobiorcy.
9. Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych "Śanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie
prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna we wskazanym terminie, nie krotszym
niz 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.e-worek.pl zmienionego regulaminu.

10. Klienci, ktorzy zawarli Umowę o swiadczenie usług lub umowę o swiadczenie Usługi elektronicznej przed
wejsciem w zycie zmian Regulaminu, o tresci zmian Regulaminu zostaną powiadomieni w formie
elektronicznej. Jezeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Klient nie złozy
oswiadczenia o wypowiedzeniu umowy, uwaza się, ze zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie
warunkow umowy następuje poprzez zawiadomienie Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych
"Śanipor" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o wypowiedzeniu warunkow umowy, na podany w powiadomieniu
adres elektroniczny. Jednoczesnie Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia
umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej. Zamowienia złozone
przez Klientow przed wejsciem w zycie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych
postanowien regulaminu.
Regulamin wchodzi w zycie z dniem 28.04.2021 r.

