
Regulamin  

 
§ 1 

Postanowienia wstępne 

 
1. Serwis internetowy USŁUGA ON-LINE Upadłość Konsumencka „RODZINA BEZ DŁUGÓW”, 

dostępny pod adresem internetowym www.rodzinabezdlugow.pl, prowadzony jest przez 

FUNDACJA POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W EGZEKUCJI "TĘCZA" z siedzibą w 

Sopocie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez SĄD REJONOWY 

GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000791007 , NIP 5851488599 , REGON 

383643853, adres ul. JANA JERZEGO HAFFNERA, 54/6, 81-717 SOPOT 

 
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z 

Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu. 

 
 

§ 2 

Definicje 

 
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach serwisu, której 

przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 
2. Sprzedawca - FUNDACJA POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W 

EGZEKUCJI "TĘCZA" z siedzibą w Sopocie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzony przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ 

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000791007 

, NIP 5851488599 , REGON 383643853 

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

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

5. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 

www.rodzinabezdlugow.pl 

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego 

systemu zawierania umów na odległość (w ramach serwisu), bez jednoczesnej fizycznej 

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków 

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

7. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu. 

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub 

zamówienia telefonicznego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Produktu/Usługi 

lub usług ze Sprzedawcą. 

9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie 

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie 

warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży 

między Klientem a Sprzedawcą. 

http://www.rodzinabezdlugow.pl/
http://www.rodzinabezdlugow.pl/
http://www.rodzinabezdlugow.pl/


11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu/usługi zawierana albo zawarta między 

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży 

rozumie się też - stosowanie do cech Produktu/usługi - umowę o świadczenie usług i umowę o 

dzieło. 

 
§ 3 

Kontakt z serwisem 

 
1. Adres Sprzedawcy: ul. JANA JERZEGO HAFFNERA, 54/6, 81-717 SOPOT 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: pomoc@rodzinabezdlugow.pl 

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 666 168 684 

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : PL28160014621822843680000001 

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów 

podanych w niniejszym paragrafie. 

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-18.00 

 
§ 4 

Wymagania techniczne 

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

Produkty, niezbędne są: 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

c. włączona obsługa plików cookies,, 

 
§ 5 

Informacje ogólne 

 
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi 

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą 

wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu 

internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na 

Produkty/Usługi znajdujące się w usługach serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta 

zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych 

osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt/usługę 

oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient 

jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili 

wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze 

obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie 

obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych 

kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 
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§ 7 

Zasady składania Zamówienia 

 
W celu złożenia Zamówienia należy: 

1. Skorzystać z formularza dostępnego na stronie 

2. Złożyć zapytanie o zamówienie lub zamówienie o usługę za pomocą adresu e-mail: 

pomoc@rodzinabezdługów.pl 

3. Za pośrednictwem telefonicznym: +48 666 168 684 

 
§ 8 

Cena i metody płatności 

 

 
1. Cena świadczenia poszczególnych usług przez sprzedawcę ustalana jest indywidualnie na 

etapie sporządzania umowy zawieranej pomiędzy sprzedawcą a Klientem i uzależniona jest 
od specyfiki każdej ze spraw Klienta. 

2. Serwis zastrzega możliwość oferowania różnych cen świadczonych usług względem 
każdego z Klientów. Serwis przewiduje możliwość stosowania okresowych promocji. 

3. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej lub telefonicznej, które są 
skalkulowane przez dostawców mediów i nie są zależne od Sprzedawcy. 

4. Możliwości płatnicze: 
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 

b. Płatności elektroniczne 

c. Płatność kartą płatniczą. 

 
§ 9 

Wykonanie umowy sprzedaży 

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

przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie 

z § 7 Regulaminu. 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz 

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego 

przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej 

wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej 

Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego 

przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z 
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chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa 

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient 

obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

Umowy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 

4. Początek biegu terminu realizacji Produktu/usługi do Klienta liczy się w następujący sposób: 

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub 

kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

5. Początek biegu terminu gotowości Produktu/usługi do odbioru przez Klienta liczy się w następujący 

sposób: 

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub 

kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia 

zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 

 
§ 10 

Prawo odstąpienia od umowy 

 
1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) stosownie za przepisów ustawy 
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przysługuje 
uprawnienie do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia 
jej zawarcia. 

2. Zlecając rozpoczęcie wykonania usługi przed terminem 14 dni, o którym mowa w § 1 4 ust. 1 
Regulaminu Klient traci uprawnienie do dostąpienia od Umowy. 

 
a.  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych 

należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów 

Polskich). 

 



§ 11 

Ochrona Danych Osobowych 

 
1. Serwis przetwarza dane osobowe jej Klientów oraz Użytkowników będących osobami fizycznymi lub 

osób fizycznych będących częścią struktury Klientów oraz Użytkowników będących osobami 

prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną zgodnie z regulacjami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwane dalej: RODO. 

2. Przekazanie przez Użytkowników lub Klientów danych osobowych stanowi wymóg umowny 

umożliwiający Administratorowi świadczenie usług na rzecz Klienta lub Użytkownika. Niepodanie 

danych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta lub Użytkownika. 

3. Korzystając z usług serwisu zarówno za pośrednictwem Strony jak i poprzez inne formy kontaktu, 

także na wstępnym etapie ustalania warunków współpracy, Użytkownicy lub Klienci powierzają 

Kancelarii swoje dane osobowe. 

4. Jakakolwiek forma przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników wymaga 

uprzedniego uzyskania ich wyraźnej i dobrowolnej zgody. 

5. Serwis uprawniona będzie także do przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników 

w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na 

żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. 

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszym regulaminem, ze 

szczególnym uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, a także ryzyk 

naruszenia praw lub wolności Klientów lub Użytkowników jest: FUNDACJA POMOCY OSOBOM 

POSZKODOWANYM W EGZEKUCJI "TĘCZA". 

7. Dane osobowe Klientów lub Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach: 

świadczenie usług w oparciu o zawarte umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, 

przygotowanie do zawarcia umowy z Użytkownikiem, 

marketing, w tym profilowanie i cele analityczne, 

świadczenie usług drogą elektroniczną, 

dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań, 

wykrywanie botów i nadużyć w usługach, 

pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne). 

8. Po uzyskaniu zgody, serwis może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub 

Klientów Podmiotom Grupy Kapitałowej oraz Zaufanym Partnerom, jednakże wyłącznie w celach 

opisanych w § 6 niniejszego regulaminu. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, w oparciu o zawarte umowy powierzenia, 

takim jak: dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy badawcze. 

9. Jakiekolwiek dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim będącym poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

10. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę 

przechowywane będą przez Administratora w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 

dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, 

z zastrzeżeniem istniejącego po stronie Klientów lub Użytkowników uprawnień w zakresie prawa do 

odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po skutecznym odwołaniu zgody w myśl 

zdania poprzedniego, Serwis przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres 

odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie 

mogą być kierowane w stosunku do Administratora. 

11. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane na podstawie umowy zawartej z 

Administratorem przechowywane będą w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 

dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Po 

wskazanym okresie Serwis przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres 

odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie 

mogą być kierowane w stosunku do Administratora. 

12. Okresy przetwarzania danych osobowych wymienione w § 6 ust. 8 i 9 niniejszego regulaminu mogą 

ulec modyfikacji w zakresie w jakim wymagać tego będą przepisy szczególne, np.: ustawa o 



rachunkowości. 

13. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane będą w oparciu o następujące podstawy 

prawne: 

w celach marketingowych w tym profilowania i analityki – na podstawie wyraźnej zgody udzielonej 

w myśl przepisów art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO; 

w celach świadczenia usług w oparciu o zawarte umowy, przygotowania do zawarcia umowy z 

Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO 

jako przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika 

lub Klienta, przed zawarciem umowy; 

celem dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań Użytkowników lub 

Klientów, wykrywania botów i nadużyć w usługach, a także dokonywania pomiarów statystycznych 

i udoskonalenia usług – w trybie przepisów art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO. 

14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom i Klientom przysługują następujące 

prawa: 

do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

do przenoszenia danych, 

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

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

15. Mając na uwadze zapewnienie indywidualnie dostosowanej oferty, a także w toku procedury 

zmierzającej do zawarcia lub wykonania umowy oraz w przypadku uzyskania wyraźnej zgody 

Użytkownika lub Klienta Serwis może stosować profilowanie rozumiane jako przetwarzanie danych 

osobowych polegające na ich wykorzystaniu do analiz lub prognoz dotyczących indywidulanych 

zainteresowań i preferencji Użytkownika klub Klienta. 

16. Serwis nie podejmuje decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych 

osobowych Użytkownika lub Klienta. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: 

zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają 

na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta 

z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR 

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

§ 12 

Wtyczki Społecznościowe 
 

 

  Celem prowadzenia Strony w sposób bardziej atrakcyjny i umożliwiający większą indywidualizację, 

Administrator umieszcza na Stronie tzw. „wtyczki społecznościowe” pochodzące z następujących 

serwisów: 

Facebook – Strona zawiera pola „Lubię to” lub „Podziel się” powiązane z serwisem Facebook 

(facebook.com), po skorzystaniu z któregokolwiek z w/w pól Użytkownik lub Klient zostanie 

przekierowany na stronę logowania serwisu Facebook albo stronę główną konta Użytkownika lub 

Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Facebook). Polityka prywatności 

Facebook udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis; 
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YouTube – Strona może zawierać filmy wideo udostępniane z serwisu YouTube (www.youtube.com). 

W związku z tym na Stronie umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. Polityka 

prywatności serwisu YouTube udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis; 

Google + - Strona zawiera pole „Udostępnij” powiązane z serwisem Google+ (www.plus.google.com), 

po skorzystaniu z którego Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu 

Google + albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany 

w serwisie Google +). Polityka prywatności Google + udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis. 


