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OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

DLA KLIENTÓW MEGAMO 

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem. 

Formuła niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług (dalej jako: „OWŚU”) zakłada ustalenie ramowych zasad  

i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze usługi, w tym zawarcie oraz realizacja umów o świadczenie usług 

zawieranych między nami a Tobą (dalej jako: „Klient”). 

Niniejsze OWŚU, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady, na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie 

zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie  

w razie braku innych ustaleń między nami. 

Zapraszamy do zapoznania się z OWŚU oraz skorzystania z naszych usług, 

Zespół Megamo 

 

SPIS TREŚCI:  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI  

4. SPOSÓB I TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 

5. DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH ORAZ SUBSKRYPCJA 

6. REKLAMACJE USŁUG 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

9. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Usługodawcą jest Wojciech Szatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOJCIECH SZATKOWSKI 

FUTURO wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul. 

Żeromskiego 8, 87-500 Rypin, NIP: 8921259085, REGON: 340406888, adres poczty elektronicznej: biuro@megamo.pl, 

numer telefonu kontaktowego: 696 107 507 (dalej jako: „Megamo”). 

1.2. Niniejsze OWŚU oraz wszystkie postanowienia w nich zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta 

będącego przedsiębiorcą, w tym także od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia przedsiębiorcą 

będącym osobą fizyczną zawierającą 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. Dla uniknięcia wątpliwości Megamo wskazuje, że OWŚU oraz Usługi dostępne 

na Stronie Internetowej nie są skierowane do konsumentów. 

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszych OWŚU jest 

Megamo. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce 

prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych OWŚU. Podanie danych osobowych przez Klienta jest 

dobrowolne, jednak może być konieczne dla zawarcia oraz wykonania Umowy z Megamo. 

1.4. Definicje: 

1.4.1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie 

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków przyszłej 

Umowy, w tym sposobu płatności. 

1.4.2. KLIENT – (1) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia 

także osoba fizyczna zawierająca 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 (to jest w obu przypadkach osoba fizyczna niebędąca konsumentem); (2) 

osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Megamo. 
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1.4.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 

1.4.4. MEGAMO – Wojciech Szatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOJCIECH SZATKOWSKI 

FUTURO wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul. 

Żeromskiego 8, 87-500 Rypin, NIP: 8921259085, REGON: 340406888, adres poczty elektronicznej: 

biuro@megamo.pl, numer telefonu kontaktowego: 696 107 507. 

1.4.5. OWŚU – niniejsze ogólne warunki świadczenia usług przez Megamo. 

1.4.6. PANEL KLIENTA – zbiór zasobów w systemie informatycznym Strony Internetowej zabezpieczony indywidualnymi 

danymi dostępowymi oraz umożliwiający Klientowi korzystanie z Treści Cyfrowych udostępnianych w ramach 

Subskrypcji. 

1.4.7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 

83 ze zm.). 

1.4.8. STRONA INTERNETOWA – strona internetowa prowadzona przez Megamo i dostępna pod adresem internetowym: 

www.megamo.pl. 

1.4.9. SUBSKRYPCJA – zawarcie Umowy w modelu abonamentowym, polegające na świadczeniu Klientowi Usługi przez 

Megamo w sposób ciągły przez czas nieokreślony lub określony wybrany przez Klienta w zamian za uiszczaną 

cyklicznie opłatą (w szczególności dostarczanie Treści Cyfrowych w modelu SaaS – software as a service). 

1.4.10. TREŚCI CYFROWE – wszelkie treści cyfrowe (np. materiały tekstowe, graficzne, oprogramowanie oraz ich 

kombinacja) udostępniane Klientowi przez Megamo w postaci elektronicznej, do odtworzenia na odpowiednim 

urządzeniu elektronicznym, które stanowią samodzielny lub dodatkowy element Usługi. 

1.4.11. UMOWA – umowa o świadczenie przez Megamo na rzecz Klienta Usług zgodnie z zakresem wskazanym  

w Zamówieniu oraz na podstawie ewentualnych dodatkowych ustaleń między Megamo i Klientem. 

1.4.12. USŁUGA – dostępna na Stronie Internetowej usługa lub pakiet usług, które mogą być przedmiotem Umowy zawieranej 

między Megamo a Klientem. Szczegółowe informacje o cenie i zakresie Usługi określone są przed złożeniem 

Zamówienia w opisie Usługi na Stronie Internetowej. 

1.4.13. ZAMÓWIENIE – zgłoszenie przez Klienta zamiaru zawarcia Umowy z Megamo składane za pomocą Formularza 

Zamówienia. 

2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

2.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na Stronie Internetowej, w szczególności ich opisy, 

parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2.2. Cena Usługi uwidoczniona na Stronie Internetowej jest ceną netto i podana jest w złotych polskich (PLN), euro (EUR) 

oraz dolarach amerykańskich (USD) bądź też w innej dostępnej walucie zgodnie z ustawieniami Klienta. O łącznej cenie 

wraz z podatkami Usługi będącej przedmiotem Zamówienia, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić 

wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przed zawarciem Umowy. 

2.3. Procedura zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony Internetowej przebiega według następującego schematu: 

2.3.1. Zawarcie Umowy między Klientem a Megamo może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za 

pomocą Formularza Zamówienia na Stronie Internetowej. 

2.3.2. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszej Usługi do elektronicznego koszyka na 

Stronie Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) 

wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na Stronie Internetowej pola „Potwierdź zamówienie” – do tego 

momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się 

wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej). W Formularzu Zamówienia 

niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer 

NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: rodzaj oraz ilość Usług i sposób płatności. 

2.3.3. Złożenie przez Klienta Zamówienia zostaje potwierdzone automatyczną wiadomością przesłaną drogą poczty 

elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Otrzymanie Zamówienia przez 

Megamo powoduje skutek w postaci związania Klienta jego Zamówieniem. 

2.3.4. Po otrzymaniu Zamówienia od Klienta Megamo przystępuje niezwłocznie do jego weryfikacji. Zawarcie Umowy 

następuje dopiero w chwili potwierdzenia przez Megamo, że przyjął Zamówienie i przystąpił do jego realizacji. 

Oświadczenie o przyjęciu Zamówienia i przystąpieniu do jego realizacji zostaje złożone w wiadomości przesłanej drogą 

poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje 

zawarta Umowa między Klientem a Megamo. 

2.3.5. Brak odpowiedzi ze strony Megamo nie może być poczytywany za milczące przyjęcie Zamówienia do realizacji. Jeśli 

Klient nie otrzyma od Megamo żadnej odpowiedzi w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia, w 

razie wątpliwości przyjmuje się, że Zamówienie nie zostało przyjęte. 
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2.4. Klient obowiązany jest do korzystania z Formularza Zamówienia w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami 

mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Megamo oraz osób 

trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klientowi zabrania się 

składania Zamówień w innym celu niż zawarcie Umowy z Megamo. 

2.5. Zawarcie Umowy między Klientem a Megamo może zostać poprzedzone dodatkowymi ustaleniami (negocjacjami) 

dotyczącymi w szczególności zakresu Umowy. W przypadku prowadzenia dodatkowych ustaleń Umowa zostaje zawarta, 

gdy strony dojdą do porozumienia co do kwestii będących przedmiotem ustaleń. 

2.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie 

niniejszych OWŚU na Stronie Internetowej, (2) wysłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.3.4 OWŚU 

oraz (3) dostarczenie dowodu zakupu. Informacje o zawartej Umowie są dodatkowo zabezpieczone w systemie 

informatycznym Strony Internetowej. 

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI  

3.1. Megamo udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:  

3.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Megamo. 

3.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, PayPal.com oraz 

Stripe.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronach internetowych: https://www.przelewy24.pl, 

https://www.paypal.com/pl oraz https://www.stripe.com. 

3.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za 

pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, PayPal.com albo Stripe.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą 

płatniczą prowadzi:  

3.1.2.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –  

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000347935, 

kapitał zakładowy: 4 500 000 zł wpłacony w całości, NIP 7792369887, REGON 301345068. 

3.1.2.1.2. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, 

Luksemburg. 

3.1.2.1.3. Stripe.com – spółka Stripe Payments Europe, Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, 

Irlandia). 

3.2. Termin płatności: 

3.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Megamo, Klient obowiązany jest do 

dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. 

3.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania 

płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili przekierowania go do 

bramki płatności elektronicznych. W przeciwnym razie sesja płatności wygaśnie, a Klient, chcąc dalej złożyć 

Zamówienie, powinien ponowić proces zakupu w taki sam sposób jak za pierwszym razem. 

3.2.3. W przypadku Subskrypcji, niezależnie od wybranej metody płatności, Klient obowiązany jest do cyklicznego 

dokonywania płatności z góry za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy. 

4. SPOSÓB I TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 

4.1. Usługi będące przedmiotem Umowy zawartej między Klientem a Megamo świadczone są najwcześniej po dokonaniu 

przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami pkt. 3 OWŚU. 

4.2. Usługi świadczone są zgodnie z opisem danej Usługi dostępnym na Stronie Internetowej przed złożeniem Zamówienia. 

Dla prawidłowej realizacji Usługi konieczne mogą być również dodatkowe ustalenia między Klientem a Megamo 

poprzedzające rozpoczęcie wykonania Usługi przez Megamo. W takim wypadku Usługa świadczona jest na warunkach 

ustalonych szczegółowo przez Klienta i Megamo, w szczególności w terminach uzgodnionych indywidualnie przez strony 

już po zawarciu Umowy. 

4.3. Usługi świadczone są przez Megamo na odległość – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub 

telefonicznie. Usługi mogą być świadczone jednorazowo (w przypadku zakupu jednej Usługi), okresowo (w przypadku 

zakupu pakietu Usług) bądź w sposób ciągły (w przypadku zakupu Subskrypcji). 

4.4. O ile z Umowy nie wynika inaczej, podawane przez Megamo terminy realizacji Usługi liczone są zawsze w dniach 

roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

4.5. Klient obowiązany jest do współdziałania z Megamo celem prawidłowego wykonania Umowy. Jeżeli wynika to z treści 

zawartej Umowy, Klient jest obowiązany dostarczyć określone materiały lub informacje w zakresie potrzebnym do 

wykonania przedmiotu Umowy przez Megamo. W przypadku braku niektórych informacji bądź ich niejasności, Klient 

może zostać poproszony o ich uzupełnienie lub doprecyzowanie.  
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4.6. Klient obowiązany jest dostarczać wyłącznie materiały i informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd, które 

nie będą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym praw podmiotów trzecich. Klientowi zakazuje 

się dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 

przeciwko Megamo w związku z naruszeniem jej praw na skutek użycia materiałów lub informacji dostarczonych przez 

Klienta, Klient obowiązany jest współpracować z Megamo w celu wyjaśnienia sporu oraz w razie potrzeby zwolnić 

Megamo od odpowiedzialności za dokonane przez Klienta naruszenia. 

4.7. W przypadku opóźnienia Klienta w dokonaniu płatności albo dostarczeniu materiałów i informacji niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji Usługi, termin wykonania Usługi może zostać przesunięty co najmniej o czas powstałego 

opóźnienia. W takich okolicznościach Megamo zawsze ustala z Klientem nowy termin wykonania Usługi. 

4.8. Megamo nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość Usługi, która wyniknęła wyłącznie z błędów lub niespójności 

w materiałach dostarczonych przez Klienta, jeżeli Megamo nie wiedział o tych błędach lub niespójnościach przed 

wykonaniem Usługi. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczane Megamo materiały, w szczególności za 

potencjalne błędy lub niespójności w nich występujące. Zastrzeżenie, o którym mowa w poniższym punkcie OWŚU, nie 

wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Megamo przewidzianej bezwzględnie wiążącymi przepisami 

prawa wobec Klienta będącego osobą fizyczną, jeśli stosuje się do niego przepisy dotyczące konsumentów.  

4.9. Megamo może posługiwać się przy wykonywaniu Usług pomocnikami, za których działania i zaniechania odpowiada jak 

za własne. W przypadku okoliczności uniemożliwiających Megamo wykonanie całości lub części Usługi, Megamo może 

również powierzyć wykonanie Usługi podmiotom trzecim, o czym niezwłocznie zawiadomi Klienta. Megamo zapewnia 

przy tym, aby wybrany przez niego podmiot posiadał stosowne uprawnienia i wymagane kwalifikacje do świadczenia 

Usługi co najmniej na tym samym poziomie co Megamo. 

4.10. Klient może zrezygnować z Umowy do czasu rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Megamo. Po rozpoczęciu 

świadczenia Usługi Klient może zrezygnować z Umowy wyłącznie z ważnych przyczyn, uzasadniających konieczność 

rezygnacji z Umowy, z zastrzeżeniem, że Klient obowiązany jest w takim wypadku pokryć wydatki poniesione już przez 

Megamo w celu realizacji Usługi oraz uiścić wynagrodzenie odpowiadające zakresowi Usługi wykonanej przez Megamo. 

Poniższego punktu 4.10 OWŚU nie stosuje się w przypadku Subskrypcji. 

4.11. Jeżeli Usługa wykonana przez Megamo wymaga akceptacji Klienta, za akceptację poczytuje się także niezgłoszenie 

uwag i zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych, chyba że strony ustalą inny termin. W przypadku uzasadnionych 

uwag Megamo zobowiązuje się dokonywać poprawek do czasu ostatecznej akceptacji przedmiotu Usługi przez Klienta. 

5. DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH ORAZ SUBSKRYPCJA 

5.1. Niniejszy punkt 5. OWŚU i postanowienia w nim zawarte dotyczą Treści Cyfrowych, tj. treści stanowiących utwór  

w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których 

autorskie prawa majątkowe przysługują Megamo bądź innym podmiotom trzecim, od których Megamo posiada 

wymagane zezwolenia na dalszy obrót tymi utworami. 

5.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie OWŚU mają zastosowanie pozostałe postanowienia OWŚU 

dotyczące warunków świadczenia Usług.  

5.3. Dostarczanie Treści Cyfrowych następuje najwcześniej po dokonaniu przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami 

pkt. 3 OWŚU.  

5.4. Dostarczanie Treści Cyfrowych może nastąpić – w zależności od charakteru Usługi – w jeden z poniższych sposobów: 

5.4.1. Przesyłka elektroniczna – polega na wysłaniu przez Megamo na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany  

w Formularzu Zamówienia Treści Cyfrowych w postaci pliku komputerowego bądź też unikalnego linku internetowego 

(adresu URL) umożliwiającego pobranie Treści Cyfrowych. Megamo zaleca niezwłoczne pobranie Treści Cyfrowych  

przed wygaśnięciem ważności adresu URL. W przypadku utraty ważności adresu URL, Klient powinien nawiązać 

kontakt z Megamo. 

5.4.2. Dostęp przez Panel Klienta (Subskrypcja) – polega na udzieleniu Klientowi dostępu do Treści Cyfrowych przez 

Stronę Internetową za pośrednictwem Panelu Klienta, na podstawie wygenerowanych przez Megamo danych 

dostępowych. Początek okresu trwania zakupionej Subskrypcji liczy się od daty przekazania Klientowi dostępu. 

5.5. W przypadku Subskrypcji, dostęp do Treści Cyfrowych następuje w sposób nieprzerwany tak długo, dopóki Klient 

uiszcza terminowo należności z tytułu Subskrypcji. Jakiekolwiek opóźnienie Klienta w dokonaniu płatności za rozpoczęty 

okres rozliczeniowy uprawnia Megamo do zawieszenia Klientowi dostępu do Treści Cyfrowych do czasu uregulowania 

zaległości. Rezygnacja przez Klienta z Subskrypcji nie uprawnia do zwrotu płatności ani nie zwalnia z obowiązku zapłaty 

za już rozpoczęty okres rozliczeniowy – jeśli z Umowy z Megamo nie wynika inaczej, rezygnacja staje się skuteczna z 

końcem obecnego okresu rozliczeniowego. Powyższe zastrzeżenie nie wyłącza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od 

umowy, o którym mowa w pkt. 7 OWŚU. 

5.6. Korzystanie przez Klienta z Treści Cyfrowych stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym 

samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla własnego użytku Klienta, w zakresie 

określonym niniejszymi OWŚU, przepisami Prawa Autorskiego oraz odrębnymi warunkami licencyjnymi ustalonymi przez 

inny podmiot trzeci, któremu przysługują prawa autorskie do Treści Cyfrowych. 

5.7. Klientowi nie przysługują żadne prawa autorskie do dostarczonych Treści Cyfrowych. 
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5.8. W przypadku Treści Cyfrowych dostarczanych przesyłką elektroniczną, przyjmuje się, że z chwilą dokonania płatności 

Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez 

prawa upoważniania innych osób do korzystania z Treści Cyfrowych w zakresie udzielonej licencji) licencja na 

korzystanie z zamówionych Treści Cyfrowych, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez 

ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Treści Cyfrowych 

oraz ich zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub 

przechowywania Treści Cyfrowych techniką cyfrową w pamięci urządzenia końcowego należącego do Klienta; (3) 

trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Treści Cyfrowych w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w 

którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Treści Cyfrowych niezbędne jest ich zwielokrotnienie. 

Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Megamo lub inny 

uprawniony podmiot trzeci, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Treści Cyfrowych, w 

tym najmu Treści Cyfrowych albo ich kopii; (2) sublicencjonowania Treści Cyfrowych (w tym prawa upoważniania innych 

osób do korzystania z Treści Cyfrowych) oraz (3) do wprowadzenia Treści Cyfrowych do obrotu, w tym użyczenia lub 

najmu. 

5.9. W przypadku Treści Cyfrowych dostarczanych w ramach Subskrypcji, przyjmuje się, że Klient jest uprawniony wyłącznie 

do korzystania z Treści Cyfrowych poprzez ich wyświetlanie, stosowanie, odtwarzanie techniką cyfrową (w tym za 

pomocą Internetu) z poziomu Panelu Klienta. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób 

wyraźny są zastrzeżone. Klient nie ma prawa kopiować udostępnionych Treści Cyfrowych za wyjątkiem przypadków 

dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klientowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania, 

tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Treści 

Cyfrowe, w tym ustalania kodu źródłowego Treści Cyfrowych oraz Panelu Klienta. 

5.10. Megamo udostępnia Panel Klienta oraz Treści Cyfrowe w formie, w jakiej zostały one dostarczone i nie czyni żadnych 

dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do ich użyteczności do konkretnych zastosowań. Megamo 

podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Panelu Klienta oraz Treści Cyfrowych było dla Klientów zrozumiałe  

i przejrzyste, jednak nie gwarantuje, że Klient będzie potrafił samodzielnie obsługiwać Panel Klienta albo że dostępne  

w nim Treści Cyfrowe okażą się przydatne w osiągnięciu oczekiwanych przez niego celów innych niż zadeklarowane 

przez Megamo. 

6. REKLAMACJE USŁUG 

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Megamo względem Klienta, jeżeli Usługa jest niezgodna z zawartą Umową, są 

określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Megamo zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą 

starannością podyktowaną zawodowym charakterem prowadzonej działalności. Megamo odpowiada przed Klientem  

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

6.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: 

6.2.1. pisemnie na adres: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk; 

6.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@megamo.pl. 

6.3. Megamo zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,  

w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Klienta; oraz (3) danych kontaktowych 

składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Megamo. Wymogi podane w zdaniu 

poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem 

zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na końcową decyzję Megamo co do oceny zasadności reklamacji.  

W przypadku braku niektórych informacji bądź ich niejasności – Klient może zostać poproszony przez Megamo o ich 

uzupełnienie lub doprecyzowanie. 

6.4. Megamo ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej 

otrzymania. Megamo może wstrzymać rozpatrzenie reklamacji do czasu otrzymania od Klienta brakujących informacji 

niezbędnych do wydania decyzji reklamacyjnej. 

6.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Megamo z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona. 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

7.1. Zawarte w niniejszym punkcie 7. OWŚU postanowienia stosuje się wyłącznie od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów 

zawartych od tego dnia do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą 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. 

7.2. Klient będący przedsiębiorcą, o którym mowa w pkt. 7.1 powyżej, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od 

umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków 

wskazanych w pkt. 7.3 oraz kosztów określonych w pkt. 7.5 OWŚU. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

oświadczenia do Megamo przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, 

który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 
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7.3. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umów:  

(1) o świadczenie Usług, jeżeli Megamo wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany 

przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Megamo utraci prawo odstąpienia od umowy; oraz 

(2) o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia 

rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go 

przez Megamo o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

7.5. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma 

obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie 

do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub 

wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

8.1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt 8. OWŚU oraz wszystkie 

postanowienia w nim zawarte jest skierowany i tym samym wiąże wyłącznie przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną 

zawierającą 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 

Gospodarcze. 

8.2. Megamo przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta 

żadnych roszczeń w stosunku do Megamo. 

8.3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Umową, Klient nie jest uprawniony do 

wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po 

obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron. 

8.4. Megamo jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności 

oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych przed zawarciem Umowy. W zakresie 

weryfikacji Megamo uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, 

zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w 

zdaniu poprzednim, Megamo uprawniony jest do wstrzymania realizacji Umowy na czas trwania weryfikacji. 

8.5. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Umowy przez Megamo nie będą stanowiły 

podstawy dla Klienta do odstąpienia od Umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych 

równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zostało spowodowane czynnikami, za 

które Megamo nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił. 

8.6. Megamo nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o 

charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub 

wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Megamo. 

8.7. Odpowiedzialność Megamo w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno  

w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości wszystkich płatności 

uiszczonych z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do 

Megamo, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z Umową. Megamo ponosi 

odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie 

ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta. 

8.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Megamo a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 

Megamo. 

9. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE 

9.1. Megamo dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Strony Internetowej oraz 

Panelu Klienta. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Panelu Klienta, a także z uwagi na czynniki 

zewnętrzne pozostające poza kontrolą Megamo (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak 

wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób 

funkcjonowanie Strony Internetowej oraz dostęp do Panelu Klienta. Megamo podejmie w takim wypadku wszelkie 

możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak 

największym stopniu. 

9.2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne,  

w czasie których Megamo podejmuje działania mające na celu rozwój Strony Internetowej oraz Panelu Klienta, a także 

ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi. 
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9.3. Megamo planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Klientów, np. w porach o 

zmniejszonym natężeniu ruchu (godziny nocne) oraz jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań 

przez Megamo. 

9.4. Megamo nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z wszelkich 

błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 9. OWŚU,  

z zastrzeżeniem, że nie wyłącza ani nie ogranicza to jakichkolwiek bezwzględnie wiążących praw Klientów będących 

osobami fizycznymi, jeżeli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów. 

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku polskim. 

10.2. Zmiana OWŚU: 

10.2.1. Megamo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWŚU z ważnych przyczyn w zakresie, w jakim te zmiany 

wpływają na realizację postanowień niniejszych OWŚU. Megamo określa następujące ważne przyczyny zmian  

w OWŚU: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczność dostosowania OWŚU do 

zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych; 

potrzeba usunięcia z treści OWŚU błędów, omyłek pisarskich lub niejasności; zmiana danych teleadresowych, nazw, 

numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w OWŚU; zmiana procesu 

zawierania umów za pośrednictwem Strony Internetowej; zmiana warunków technicznych świadczenia Usług i 

dostarczania Treści Cyfrowych; rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Strony Internetowej; poprawa obsługi Klientów. 

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszych OWŚU umów o charakterze ciągłym (np. Subskrypcji) zmienione 

OWŚU wiążą 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 15 dni kalendarzowych 

od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana OWŚU skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub 

podwyższeniem obecnych, Klient będący przedsiębiorcą, jeśli stosuje się do niego przepisy dotyczące konsumentów, 

ma prawo odstąpienia od umowy. 

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszych OWŚU umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany OWŚU 

nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian OWŚU,  

w szczególności zmiany te nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane 

lub wykonane Umowy. 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWŚU 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.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OWŚU  

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem 

obowiązków dla osób korzystających ze Strony Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady 

dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Megamo na Stronie Internetowej, w tym podstawy, 

cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie 

stosowania na Stronie Internetowej plików cookies i podobnych technologii oraz narzędzi analitycznych. 

1.2. W razie przetwarzania danych osobowych Klientów oraz innych osób korzystających ze Strony Internetowej, 

administratorem danych osobowych jest Megamo. Pełne dane Megamo, w tym jego dane kontaktowe wskazane są na 

wstępie OWŚU. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Megamo zapewnia 

Klientowi realizację uprawnień wynikających z powyższego rozporządzenia oraz z innych powszechnie obowiązujących 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

1.3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Megamo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym też „RODO” lub 

„Rozporządzeniem RODO”. 

1.4. Megamo dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane 

osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane 

zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu 

niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; 

(4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do 

osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  

osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  

utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

1.5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Megamo wdraża odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są 

w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające 

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

2. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

2.1. Niniejsza informacja podawana jest na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO i dotyczy sytuacji, w której Megamo 

zbiera dane osobowe od osoby, której dane dotyczą. W przypadku korzystania ze Strony Internetowej przetwarzanie 

danych osobowych przez Megamo może mieć miejsce w następujących przypadkach:  

2.1.1. Zawarcie i wykonanie Umowy przez Klienta z Megamo. 

2.1.2. Klient korzysta z postępowania reklamacyjnego i w jego ramach podaje swoje dane osobowe. 

2.1.3. Klient chce otrzymać rachunek lub fakturę i w tym celu podaje swoje dane osobowe. 

2.1.4. Klient lub Megamo kieruje do drugiej strony roszczenia wynikające z Umowy inne niż w ramach postępowania 

reklamacyjnego (np. w związku z brakiem zapłaty) i w tym zakresie przetwarzane są dane osobowe Klienta. 

2.1.5. Klient kieruje do Megamo określone zapytanie, niezwiązane ściśle z zawarciem i wykonaniem Umowy ani 

dochodzeniem roszczeń, oczekując odpowiedzi na to zapytanie. 

2.1.6. Klient udziela Megamo odrębnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku oznaczonych 

celach niezwiązanych ściśle z zawarciem i wykonaniem Umowy (np. marketing). 

2.1.7. Określone informacje o osobach, które odwiedzają i poruszają się po Stronie Internetowej Megamo, mogą być 

wykorzystywane do prowadzenia statystyk, analizy ruchu oraz zapewnienia prawidłowości działania i wyświetlania 

elementów witryny (w tym również informacje, które nie muszą być danymi osobowymi, np. adres IP, dane o lokalizacji, 

dane o urządzeniu użytkownika). 

2.2. Poza powyższymi sytuacjami Megamo nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Klientów. Podanie danych 

osobowych, podobnie jak korzystanie ze Strony Internetowej, jest dobrowolne, jednak gdy Klient chce np. skorzystać z 

określonych Usług oferowanych przez Megamo, podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania Umowy z 

Megamo. Dane osobowe zbierane są w takich sytuacjach od osoby, której dane dotyczą. Po wykonaniu lub  wygaśnięciu 

w inny sposób zawartej Umowy dane Klienta mogą być również przetwarzane na wypadek dochodzenia, ustalenia lub 
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obrony roszczeń (zgodnie z uzasadnionym prawnie interesem Megamo) albo też do celów prowadzenia księgowości (dla 

wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Megamo). 

2.3. Każdorazowo cel, podstawa, okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Megamo wynika z działań 

podejmowanych przez Klienta na Stronie Internetowej. Megamo może przetwarzać dane Klienta w następujących 

celach, na następujących podstawach oraz przez okres zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 

Zawarcie i wykonanie Umowy 

Cel: wykonanie Umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem Umowy 

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie 

umowy) 

Okres: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, 

rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy. 

 

Klient korzysta z postępowania 

reklamacyjnego i w jego ramach 

podaje swoje dane osobowe lub 

kieruje do Megamo roszczenia 

wynikające z Umowy inne niż w 

ramach postępowania 

reklamacyjnego 

Cel: realizacja uprawnień Klienta wynikających z Umowy w zakresie reklamacji 

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie 

umowy) 

Okres: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, 

rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy. 

Klient chce otrzymać rachunek lub 

fakturę i w tym celu podaje swoje 

dane osobowe 

 

Cel: prowadzenie ksiąg podatkowych  

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO (obowiązek 

prawny) w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)  

Okres: dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa 

nakazującymi Megamo  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu 

okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe 

stanowią inaczej). 

Megamo kieruje do drugiej strony 

roszczenia (np. w związku z 

brakiem zapłaty) lub broni się 

przed roszczeniami drugiej strony  

i w tym zakresie przetwarzane są 

dane osobowe Klienta 

 

Cel: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Megamo 

lub jakie mogą być podnoszone wobec Megamo 

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie 

uzasadniony interes) 

Okres: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego 

interesu realizowanego przez Megamo, nie dłużej jednak niż przez okres 

przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu 

prowadzonej  przez Megamo działalności gospodarczej. Okres przedawnienia 

określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy 

termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej wynosi trzy lata). 

Udzielenie odpowiedzi na 

zapytanie przesłane do Megamo 

Cel: konieczność zapoznania się z treścią zapytania nadesłanego przez osobę, 

której dane dotyczą, np. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na 

Stronie Internetowej, a następnie, jeśli jest to niezbędne, udzielenia na to 

zapytanie odpowiedzi 

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie 

uzasadniony interes) 
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Okres: Dane są przechowywane przez czas potrzebny Megamo na zapoznanie 

się z treścią zapytania osoby, której dane dotyczą, oraz udzielenie jej 

odpowiedzi, nie dłużej jednak niż przez okres istnienia prawnie uzasadnionego 

interesu realizowanego przez Administratora w związku z informacjami 

zawartymi w tym zapytaniu. 

Przesyłanie Klientowi treści 

marketingowych albo wysłanie 

zaproszenia do wyrażenia opinii na 

temat Usług świadczonych przez 

Megamo 

 

Cel: marketing produktów i usług Megamo lub jego partnerów, zaproszenie 

Klienta do wyrażenia opinii na temat zawartej Umowy albo inny podobny cel 

wynikający z treści udzielanej przez Klienta zgody 

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) 

Okres: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, 

której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu). 

Poruszanie się po Stronie 

Internetowej Megamo 

Cel: zapewnienie prawidłowego działania i wyświetlania elementów Strony 

Internetowej wszystkim osobom, które ją odwiedzają, w tym również 

prowadzenie statystyk i analiza ruchu osób, które odwiedzają Stronę 

Internetową 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie 

uzasadniony interes) 

Okres: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego 

interesu realizowanego przez Megamo, nie dłużej jednak niż przez okres 

przedawnienia roszczeń Megamo w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z 

tytułu prowadzonej  przez Megamo działalności gospodarczej. Okres 

przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego 

(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej wynosi trzy lata). 

 

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

3.1. W celu prawidłowego świadczenia Usług oraz realizacji pozostałych celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1 polityki 

prywatności, może być konieczne korzystanie przez Megamo z usług podmiotów trzecich oraz przekazanie im danych 

osobowych Klienta. Przekazanie danych przez Megamo nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich 

wskazanych poniżej odbiorców lub kategorii odbiorców – Megamo przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to 

niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego 

zrealizowania. Przykładowo jeżeli do wystawienia faktury konieczne jest skorzystanie z biura rachunkowego, to Megamo 

przekazuje dane do swojego biura rachunkowego celem wystawienia faktury. 

3.2. Megamo korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi 

Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

3.3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Megamo następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:  

3.3.1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą obsługujące powyższe płatności na zlecenie 

Megamo w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.  

3.3.2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Megamo wsparcie księgowe, prawne lub 

doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna). 

3.3.3. dostawcy systemu ankiet opiniujących dostarczający system ankiet opiniujących zawarte Umowy na zlecenie 

Megamo. 

3.3.4. dostawcy usług technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych zaopatrujący Megamo w odpowiednie 

rozwiązania umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony Internetowej i świadczonych Usług  

(w szczególności dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i 

udzielania pomocy technicznej Megamo). 
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3.3.5. dostawcy usług i rozwiązań w zakresie marketingu oraz reklamy (w szczególności agencje marketingowe, agencje 

interaktywne, dostawcy rozwiązań w zakresie e-mailingu oraz optymalizacji kampanii marketingowych na Stronie 

Internetowej). 

3.4. Dane osobowe nie są przekazywane przez Megamo do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

4. PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ 

4.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Megamo obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w 

tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – 

istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego 

przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Megamo podaje w tym punkcie polityki prywatności 

informacje dotyczące możliwego profilowania.  

4.2. Megamo może korzystać na Stronie Internetowej z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje 

podejmowane na jego podstawie przez Megamo nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy czy też możliwości 

korzystania z Usług. Efektem korzystania z profilowania na Stronie Internetowej może być np. przyznanie danej osobie 

rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych działaniach i zakupach, przesłanie propozycji 

Usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych 

warunków w porównaniu do standardowej oferty Usług. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, 

czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i zawrzeć Umowę z 

Megamo. 

4.3. Profilowanie na Stronie Internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby, np. 

poprzez dodanie konkretnej Usługi do elektronicznego koszyka, przeglądanie strony konkretnej Usługi czy też poprzez 

analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów na Stronie Internetowej. Warunkiem takiego profilowania jest 

posiadanie już przez Megamo danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy lub 

ofertę. 

4.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie na nią wpływa. 

5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

5.1. Prawa osoby, której dane dotyczą: 

5.1.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo 

żądania od Megamo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia 

zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są 

w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 

5.1.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Megamo na 

podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5.1.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Megamo, ma prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz 

prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.1.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 

ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora). Megamo w takim 

przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 

lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5.1.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w 

jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

5.2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Megamo osobiście lub poprzez 

przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną zgodnie z danymi kontaktowymi Megamo podanymi 

na wstępie OWŚU. 

6. PLIKI COOKIES I ANALITYKA 
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6.1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i 

zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na 

karcie pamięci smartfonu – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Stronę Internetową). Szczegółowe 

informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.  

6.2. Pliki cookies, które mogą być wysyłane przez Stronę Internetową można podzielić na różne rodzaje, według 

następujących kryteriów: 

 

Ze względu na ich dostawcę: 

1) własne (tworzone przez 

Stronę Internetową 

Administratora) oraz 

2) należące do 

osób/podmiotów trzecich 

(innych niż Administrator) 

Ze względu na ich okres 

przechowywania na 

urządzeniu osoby 

odwiedzającej Stronę 

Internetową: 

1) sesyjne (przechowywane 

do czasu wylogowania, 

opuszczenia Strony 

Internetowej bądź też 

wyłączenia przeglądarki 

internetowej) oraz 

2) stałe (przechowywane 

przez określony czas, 

zdefiniowany przez 

parametry każdego pliku 

lub do czasu ręcznego 

usunięcia) 

Ze względu na cel ich 

stosowania: 

1) niezbędne (umożliwiające 

prawidłowe funkcjonowanie 

Strony Internetowej), 

2) funkcjonalne/preferencyjne 

(umożliwiające dostosowanie 

Strony Internetowej do 

preferencji osoby 

odwiedzającej stronę), 

3) analityczne i wydajnościowe 

(gromadzące informacje o 

sposobie korzystania ze Strony 

Internetowej), 

4) marketingowe, reklamowe i 

społecznościowe (zbierające 

informacje o osobie 

odwiedzającej Stronę 

Internetową w celu 

wyświetlania tej osobie 

spersonalizowanych reklam i 

prowadzenia innych działań 

marketingowych w tym również 

na stronach internetowych 

odrębnych od Strony 

Internetowej, takich jak portale 

społecznościowe) 

 

 

6.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony 

Internetowej w następujących konkretnych celach: 

 

Cele stosowania plików 

cookies na Stronie 

Internetowej Administratora 

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy i ankiet na Stronie 

Internetowej (pliki cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne) 

zapamiętywania Klientów Strony Internetowej jako zalogowanych do 

Panelu Klienta (pliki cookies niezbędne) 

zapamiętywania Usług dodanych do elektronicznego koszyka w celu 

złożenia Zamówienia (pliki cookies niezbędne) 

dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych 

preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, 

układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej 

(pliki cookies funkcjonalne/preferencyjne) 

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób 

korzystania ze Strony Internetowej (pliki cookies analityczne i 

wydajnościowe) 

remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających 

Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
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powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) 

w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych 

do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają 

oni inne strony internetowe należące do sieci reklamowej Google 

Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki cookies marketingowe, 

reklamowe i społecznościowe) 

 

6.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki cookies (w tym okres funkcjonowania 

plików cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez Stronę Internetową, jest możliwe w następujący 

sposób: 

W przeglądarce Chrome:  

(1) w pasku adresu kliknij w 

ikonkę kłódki po lewej stronie, 

(2) przejdź do zakładki „Pliki 

cookie”. 

W przeglądarce Firefox:  

(1) w pasku adresu kliknij w 

ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) 

przejdź do zakładki 

„Dopuszczone” lub 

„Zablokowane”, (3) kliknij pole 

„Ciasteczka śledzące między 

witrynami”, „Elementy śledzące 

serwisów społecznościowych” lub 

„Treści z elementami śledzącymi” 

W przeglądarce Internet 

Explorer:  

(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) 

przejdź do zakładki „Opcje 

internetowe”, (3) przejdź do 

zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do 

zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij 

pole „Wyświetl pliki” 

W przeglądarce Opera:  

(1) w pasku adresu kliknij w 

ikonkę kłódki po lewej stronie, 

(2) przejdź do zakładki „Pliki 

cookie”. 

w przeglądarce Safari:  

(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) 

przejdź do zakładki „Prywatność”, 

(3) kliknij w pole „Zarządzaj 

danymi witryn” 

Niezależnie od przeglądarki, 

za pomocą narzędzi 

dostępnych np. na stronie: 

https://www.cookiemetrix.com/  

lub:  https://www.cookie-

checker.com/  

 

6.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików 

cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej 

przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć 

możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre 

funkcjonalności Strony Internetowej (np. złożenie Zamówienia może okazać się niemożliwe ze względu na 

niezapamiętywanie Usług dodanych do elektronicznego koszyka). 

6.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie  

z plików cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona 

poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików 

cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale 

pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 

w przeglądarce Chrome  

w przeglądarce Firefox 

w przeglądarce Internet Explorer  

w przeglądarce Opera  

w przeglądarce Safari 

w przeglądarce Microsoft Edge 

 

https://www.cookiemetrix.com/
https://www.cookie-checker.com/
https://www.cookie-checker.com/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/wlaczanie-i-wylaczanie-ciasteczek-sledzacych?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

