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Definicje 

Konto 
konto założone przez Użytkownika w pod adresem system.cookieform.pl, który 

jest częścią Serwisu 

Konsument 

Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. 

osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego (w szczególności 

więc osoba fizyczna, która chce skorzystać z usług w celach prywatnych), a także 

podmiot , o którym mowa w art.  576(5) Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Prawa 

konsumenckiego 

Prawo 

konsumenckie 

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

Serwis 
Serwis internetowy umożliwiający skorzystanie z Usług świadczonych przez 

Usługodawcę drogą elektroniczną 

Aplikacja 

Funkcjonalności dostarczane przez Usługodawcę panelu do integrowania  

i zarządzania cookie pop-upem dostępnego po zalogowaniu na Konto pod 

adresem system.cookieform.pl oraz cookie pop-upu udostępnionego przez 

Usługodawcę na zintegrowanej z Aplikacją stronie Usługobiorcy (pod warunkiem 

uprzedniej integracji dokonanej przez Usługobiorcę), służącego do zbierania  

i zarządzania zgodami od użytkowników strony internetowej na stosowanie 

plików cookies 

Bezpłatne 

korzystanie z 

Aplikacji 

7 dniowy okres od momentu rejestracji przez Użytkownika w Serwisie, podczas 

którego Użytkownik uprawniony jest do bezpłatnego korzystania  

z funkcjonalności aplikacji dostępnej pod adresem www.system.cookieform.pl  

Usługa 

usługi w Serwisie świadczone drogą elektroniczną (w rozumieniu UŚUDE) przez 

Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za 

pośrednictwem Serwisu, tj. założenie i korzystanie z Konta, w tym Bezpłatne 

korzystanie z aplikacji oraz korzystanie z Aplikacji na warunkach wynikających  

z umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą, newsletter 

http://www.cookieform.pl/
http://www.system.cookieform.pl/
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Urządzenie 
urządzenie umożliwiające korzystanie z Usług (np. komputer stacjonarny, laptop, 

smartfon, tablet), posiadające dostęp do Sieci Internet. 

Usługodawca 

BA2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szlak 77/222,  

31-153 Kraków, NIP 6783191685, KRS 0000912085, Kapitał zakładowy:  

30 000,00 ZŁ 

UŚUDE ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

Użytkownik 

/ 

Usługobiorca 

osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta  

z Serwisu będąca Konsumentem, osobą fizyczną prowadząca działalność 

gospodarczą, osobą prawna lub jednostką organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, 

która zarejestrowała się w Serwisie 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Usługodawca jest właścicielem Serwisu. 

2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Usług dostępnych w Serwisie 

oraz prawa i obowiązki Użytkowników. Regulamin określa również odpowiedzialność Usługodawcy  

w zakresie świadczonych Usług.  

3. Regulamin określa: 

1) zasady składania zamówień i dokonywania Transakcji; 

2) rodzaje i zakres Usług; 

3) warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy  

z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca; zakaz 

dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym; 

4) tryb postępowania reklamacyjnego 

5) warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących Transakcji oraz Usług. 

4. Regulamin jest dostępny w Serwisie przed zawarciem Umowy nieodpłatnie (pod adresem: 

www.cookieform.pl/regulamin), w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie  

i wydrukowanie. 

5. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, rejestracja i korzystanie przez 7 dni z możliwości 

dostępnych w panelu klienta jest bezpłatne, po tym czasie zasady korzystania z panelu klienta 

odbywa się na zasadach wynikających z umowy zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą. 

6. Dostęp do Konta jest chroniony hasłem ustalonym przez Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany 

chronić hasło przed osobami trzecimi celem zminimalizowania zagrożenia związanego z dostępem do 

Konta przez osoby nieuprawnione. 

7. Dostęp do Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: 

http://www.cookieform.pl/


 

 
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

 
 

WWW.COOKIEFORM.PL | ULTRALEKKI COOKIE POP-UP DLA TWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ 

1) dostęp do Sieci Internet (łącze min. 2 Mb/2); 

2) dostęp do przeglądarki aktualnej wersji przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari); 

3) dostęp do sprzętu i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Sieci Internet  

i przeglądarki internetowej; 

4) w przypadku chęci rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie adresu e-mail. 

8. Zabronione jest w szczególności: 

1) podawanie nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych 

osobowych, 

2) rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat 

treści zamieszczonych w Serwisie, 

3) naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Sprzedającego, jego pracowników, 

osób z nią powiązanych lub osób trzecich, 

4) dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, 

5) ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub 

zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych 

mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub 

oprogramowanie albo urządzenia Kancelarii lub Użytkowników. 

9. Usługodawca informuje o występowaniu typowego zagrożenia w związku z korzystaniem z Usług 

objętych niniejszym dokumentem, które wynika z faktu wykorzystania do świadczenia usługi sieci 

Internet. Zaleca się podjęcie po stronie usługobiorców właściwych działań mających na celu 

minimalizację zagrożenia (np. przez stosowania odpowiednich zabezpieczeń antywirusowych  

i mających na celu ochronę korzystania z sieci Internet). Sprzedający ze swojej strony stosuje 

zabezpieczenia umożliwiające korzystanie z Usług w sposób uniemożliwiający osobom 

nieuprawnionym dostęp do treści świadczonych usług (np. za pomocą wykorzystywania protokołu 

SSL z podpisanym kluczem). 

10. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Usług (nie dotyczy reklamacji dotyczących zakupionych  

z wykorzystaniem Serwisu Towarów) polega na przesłaniu treści reklamacji przez Usługobiorcę na 

adres Usługodawcy wskazany w definicjach lub mailowo na adres bok@cookieform.pl wraz ze 

wskazaniem informacji co obejmuje reklamacja, jakie jest żądanie osoby reklamującej oraz w jaki 

sposób mamy się z nią skontaktować (w razie braku podania tej informacji odpowiedź lub kontakt 

skierujemy na taki adres mailowy bądź tradycyjny, z którego przekazana została reklamacja). 

Usługodawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy w terminie 14 dni.    

§ 2 Usługi świadczone w ramach Serwisu 

1. Dla odwiedzających Serwis, którzy nie są Użytkownikami, Usługodawca świadczy usługę subskrypcji 

oraz umożliwia zapoznanie się z informacjami na temat Serwisu.  

http://www.cookieform.pl/
mailto:bok@cookieform.pl
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2. Usługa zapoznania się z treścią Serwisu trwa przez czas przebywania przez Użytkownika w Serwisie. 

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi zapoznania się z treścią Serwisu  

z Usługodawcą poprzez zakończenie korzystania z Serwisu.  

3. Usługa subskrypcji jest bezpłatna i trwa od momentu przesłania przez Użytkownika adresu 

mailowego w sposób przewidziany na stronie głównej Serwisu w sekcji „zapisz się na newsletter”  

i trwa do momentu złożenia rezygnacji przez Użytkownika wysłanej ze zgłoszonego do subskrypcji 

adresu mailowego na adres bok@cookieform.pl. 

4. Użytkownik może założyć i prowadzić bezpłatne Konto przez okres 7 dniu od momentu jego 

rejestracji. W tym czasie Użytkownik uprawniony jest również do Bezpłatnego korzystania z Aplikacji.  

5. Najpóźniej po upływie 7 dni od momentu rejestracji Konta Użytkownik podpisze z Usługodawcą 

umowę na dalsze korzystanie z Aplikacji (termin może być wydłużony po uprzednich zgodnych 

ustaleniach stron). W przeciwnym wypadku Użytkownik nie ma możliwości dalszego Bezpłatnego 

korzystania z Aplikacji, w szczególności zobowiązany jest do usunięcia ze stron internetowych 

zintegrowanych z Aplikacją, które widoczne są na Koncie Użytkownika unikalnego kodu, który 

odpowiada za integrację i funkcjonowanie na stronie internetowej Użytkownika cookie pop-up. 

6. Zawarcie umowy następuje w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz akceptacji 

przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, i założenia Konta.  

7. Użytkownikowi, który jest Konsumentem oraz osobie, o której mowa w art. 38a Prawa 

konsumenckiego przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej 

zawarcia (tj. od daty zarejestrowania się w Serwisie).   

8. W celu założenia Konta odwiedzający powinien dokonać rejestracji w Serwisie, która jest dostępna 

pod adresem: system.cookieform.pl postępując zgodnie z informacjami wskazanymi w widniejącym 

tam formularzu rejestracyjnych, w szczególności powinien podać wskazane w formularzu prawdziwe 

dane oraz zapoznać się i zaakceptować warunki regulaminu. 

9. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Konta w sposób zgodny z prawem  

i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich  

i własności intelektualnej Usługodawcy, podmiotów z nim współpracujących oraz osób trzecich. 

Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.  

10. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

11. Instrukcja dokonania integracji Aplikacji dostępna jest w Serwisie pod linkiem 

https://cookieform.pl/integration.php. 

12. Użytkownik może w każdym czasie zgłosić chęć rezygnacji z Usługi  założenia Konta lub Bezpłatnego 

korzystania z Aplikacji przesyłając maila z informacja na ten temat na adres bok@cookieform.pl. 

13. Czas trwania umowy po okresie Bezpłatnego korzystania z Aplikacji ustalony jest między 

Usługodawcą i Usługobiorcą w umowie dotyczącej korzystania z Aplikacji po tym czasie.   

http://www.cookieform.pl/
mailto:bok@cookieform.pl
mailto:bok@cookieform.pl
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§ 3 Własność intelektualna  

Aplikacja oraz treści, które są umieszczane w Serwisie przez Usługodawcę, w szczególności teksty, 

grafiki, logotypy, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o prawie autorskim  

i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.  

§ 4 Ceny 

1. Bezpłatne korzystanie z aplikacji kończy się z upływem 7 dni od momentu rejestracji przez 

Użytkownika w Serwisie.  

2. Opłata za korzystanie po okresie Bezpłatnego korzystania z Aplikacji wskazana jest na 

www.cookieform.pl. W umowie między Usługodawcą a Usługobiorcą strony mogą ustalić 

indywidualne warunki. 

3. Wszystkie podawane w Serwisie ceny są wyrażone w złotych (PLN) i są cenami netto.  

§ 5 Zgłaszanie naruszeń 

1. Użytkownicy oraz inne osoby mogą zgłaszać naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych i inne, 

które zostały przez nie zauważone w Serwisie. 

2. W przypadku, gdy Materiały zamieszczone w Serwisie naruszają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub niniejszy Regulamin, 

należy poinformować o tym Usługodawcę, wskazując adres internetowy (link), pod którym dostępny 

jest dany Materiał w Serwisie oraz wskazując, na czym polega owe naruszenie. 

3. Zgłoszenia można dokonać przesyłając wiadomość mailową opisującą okoliczności potwierdzające 

naruszenie na adres bok@cookieform.pl.  

4. Usługodawca przeprowadzi postępowanie wyjaśniające oraz poinformuje osobę zgłaszającą 

naruszenie o poczynionych ustaleniach.  

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Treści prezentowane w Serwisie, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, 

nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz winny być traktowane 

jako zaproszenie do składania ofert. 

2. Umowa może być zawarta w języku polskim.  

3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku powstania sporu na gruncie Umowy, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania 

sprawy. W razie braku dojścia do porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty na drodze postępowania 

sądowego według właściwości ustalonej w oparciu o brzmienie przepisów Kodeksu Postępowania 

Cywilnego.   

http://www.cookieform.pl/
http://www.cookieform.pl/
mailto:bok@cookieform.pl
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5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla 

rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

6. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu. W stosunku do umów zawartych przed zmianą 

Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu aktualne na dzień zawarcia 

Umowy.  

7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od chwili opublikowania w Serwisie.  

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2021 r.  
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