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1. Definicje 

1. Administrator/Usługodawca – English Way School, chyba że z Regulaminu lub 

innego uregulowania w sposób wyraźny wynika, że określenie to odnosi się do 

innego podmiotu; 

2. Dni Robocze - wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo 

wolnych od pracy; 

3. Funkcjonalność – pojedyncza cecha Platformy Sekretariatu Internetowego, 

spełniająca określoną funkcję umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z platformy w 

sposób zgodny z jej przeznaczeniem; 

4. Gość Platformy – każdy podmiot, który odwiedza Platformę Sekretariatu 

Internetowego lub z niej korzysta (przegląda ją, komunikuje się z Usługodawcą, w 

tym poprzez wyrażenie chęci zapisania się na zajęcia lub podjęcia pracy), ale nie 

uzyskał statusu Użytkownika; 

5. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 

poz. 1025); 

6. Konsument  – podmiot określony w art. 221 Kodeksu cywilnego; 



7. Konto Użytkownika – funkcja Platformy Sekretariatu Internetowego pozwalająca na 

posiadanie przez Użytkowników ich dedykowanego profilu w ramach Platformy 

Sekretariatu Internetowego, zgodnie z uprawnieniami przypisanymi przez 

Administratora. Konto jest zabezpieczone indywidualnym loginem oraz hasłem. Konto 

stanowi odrębną i niezależną usługę świadczoną przez Usługodawcę drogą 

elektroniczną; 

8. Platforma Sekretariatu Internetowego – niniejsza platforma. Platforma stanowi 

własność i jest prowadzona przez English Way School. Platforma jest zbiorem 

funkcjonalności przeznaczonych dla słuchaczy oraz nauczycieli English Way School 

– celem ułatwienia komunikacji w ramach świadczonych usług dotyczących kursów- 

językowych lub matematycznych.  

9. Regulamin – niniejszy dokument obowiązujący od dnia 1 czerwca 2021.  Każde 

odniesienie do Regulaminu zawarte w jego treści dotyczy zawsze aktualnej wersji, 

chyba że co innego, w sposób wyraźny, wynikałoby z treści Regulaminu. Aktualnie 

obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem www.englishway-

szkola.pl,  gdzie istnieje także możliwość pobrania Regulaminu;  

10. English Way School - English Way School Szkoła Języków Obcych spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, adres: ul. Kopernika 36, 05-

091 Ząbki, REGON: 363632256, NIP: 1251638491, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego  pod numerem KRS: 0000599126, kapitał zakładowy w wysokości 

10.000,00 zł, będąca organizatorem i właścicielem Platformy Sekretariatu 

Internetowego, w tym wszystkich funkcjonalności udostępnianych w jej ramach; 

11. Umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z Konsumentem w ramach 

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej 

fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby 

środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; 

12. Usługa –  

a. zbiór Funkcjonalności powiązanych ze sobą systemowo oraz funkcjonalnie, 

umożliwiających Użytkownikowi korzystanie z Platformy Sekretariatu 

Internetowego i Konta Użytkownika w sposób zgodny z jej przeznaczeniem; 

b. usługa świadczona drogą elektroniczną, o której mowa w Ustawie z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 123 ); 

13. u.ś.d.e. - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z 

dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344); 

14. Użytkownik – należy przez to rozumieć każdy podmiot, który posiada założone 

Konto Użytkownika, a także Konto to aktywował poprzez pierwsze logowanie oraz 

zaakceptował niniejszy Regulamin, a tym samym uzyskał dostęp do funkcjonalności 

Platformy Sekretariatu Internetowego, które nie są dostępne dla Gościa Platformy. 

Użytkownik może, ale nie musi, posiadać statusu Konsumenta.  

2. Postanowienia ogólne 

1. Platforma Sekretariatu Internetowego jest internetową platformą znajdującą się w 

domenie http://vps628304.ovh.net/ws/, która ułatwia English Way School organizację 

oraz koordynowanie prowadzonych zajęć edukacyjnych. 

2. Platforma Sekretariatu Internetowego dedykowana jest dla Użytkowników z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

http://www.englishway-szkola.pl/
http://www.englishway-szkola.pl/


3. Właścicielem, Administratorem Platformy Sekretariatu Internetowego, a także 

dostawcą usług i funkcjonalności jest English Way School. English Way School 

podaje następujące dane kontaktowe: 

3.1. adres poczty elektronicznej e-mail:  kontakt@englishway-szkola.pl 

3.2. numer telefonu:  606 626 654 

3.3. adres pocztowy: English Way School, ul. Kopernika 36, 05-091 Ząbki. 

4. Niniejszy Regulamin określa:  

a. zasady i warunki na jakich Użytkownik uzyskują dostęp i możliwość 

korzystania z Platformy Sekretariatu Internetowego i jego Funkcjonalności  

, jak również zasady na jakich Użytkownicy mogą utracić możliwość 

korzystania z Platformy Sekretariatu Internetowego; 

b. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym; 

5. Umowa o usługę na korzystanie z Platformy Sekretariatu Internetowego jest 

zawierana, gdy Użytkownik otrzyma od English Way School dane do logowania i 

dokona aktywacji Konta Użytkownika poprzez pierwsze logowanie i akceptację treści 

Regulaminu.  

6. Głowna witryna Platformy może być przeglądana bez organicznej przez każdą z osób 

– Gościa Platformy. Gość Platformy ma także możliwość przesłanie życiorysu w 

przypadku zainteresowania podjęciem pracy w English Way School, jak również 

wyrażenia chęci zapisania się na zajęcia prowadzone w English Way School – po 

uprzednim podaniu danych i akceptacji Regulaminu.  

7. Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.ś.d.e. English Way School informuje o szczególnych 

zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Gości Platformy i Użytkowników z 

usług świadczonych drogą elektroniczną w Platformie Sekretariatu Internetowego. 

Zagrożenia te mają charakter potencjalny, wynikają z faktu istnienia Platformy 

Sekretariatu Internetowego w sieci Internet, a ich wystąpienie nie jest możliwe do 

wykluczenia pomimo stosowania przez Administratora infrastruktury cyfrowej 

zabezpieczającej przed niechcianym oddziaływaniem osób trzecich. W szczególności 

do zagrożeń należą m.in.: 

a. możliwość otrzymania drogą elektroniczną niechcianej lub niezamówionej 

informacji (ang. spam);  

b. narażenie na działanie złośliwego oprogramowania (ang. malware) – 

różnego rodzaju aplikacji lub skryptów mających szkodliwe, przestępcze 

lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego 

użytkownika sieci, w szczególności: 

i. wirusów - programów lub fragmentów złowrogiego kodu 

wykonywalnego, który dołącza się, nadpisuje lub zamienia inny 

program w celu powielania samego siebie bez zgody użytkownika; 

ii. robaków (ang. worms) - szkodliwego oprogramowania podobnego 

do wirusów, rozprzestrzeniającego się tylko poprzez sieć; 

iii. wabbitów – programów rezydentnych nie powielających się przez 

sieć, których skutkiem działania jest jedna określona operacja, np. 

powielanie tego samego pliku aż do wyczerpania zasobów 

pamięci komputera; 

iv. koni trojańskich – programów kryjących się pod nazwą lub w 

części pliku, który może wydawać się pomocny, jednak po 

uruchomieniu wcale nie pełniących funkcji, której spodziewa się 

Gość Platformy lub Użytkownik;  

v. backdoorów – programów podszywających się pod inne programy 

i przejmujących kontrolę nad zainfekowanym komputerem, 
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umożliwiając wykonywanie na nim czynności administracyjnych, 

łącznie z usuwaniem i zapisem danych; 

vi. oprogramowania szpiegującego (ang. spyware) – 

oprogramowania zbierającego dane o osobie 

fizycznej lub prawnej bez jej zgody, danymi mogą być informacje o 

odwiedzanych stronach, dane dostępowe do kont internetowych 

itp. 

vii. exploitów – kodów umożliwiających bezpośrednie włamanie do 

komputera użytkownika sieci; 

viii. rootkitów – oprogramowania, którego zasada działania opiera się 

na maskowaniu obecności pewnych uruchomionych programów 

lub procesów systemowych służących np. do administrowania 

zaatakowanym systemem; 

ix. rejestratorów klawiszy (ang. keyloggers) – oprogramowania 

odczytującego i zapisującego wszystkie naciśnięcia klawiszy 

użytkownika sieci; 

x. dialerów – programy łączące się z siecią przez inny numer 

dostępowy niż wybrany przez użytkownika, najczęściej są to 

numery o początku 0-700 lub numery zagraniczne; 

xi. oprogramowania szantażującego (ang. ransomware) – 

oprogramowania blokującego dostęp do systemu komputerowego 

lub uniemożliwiające odczyt zapisanych w nim danych, 

żądającego od użytkownika sieci „okupu” za przywrócenie stanu 

pierwotnego. 

c. Phishing – metoda oszustwa za pośrednictwem sieci internetowej, 

opartego na podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję w celu 

wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, 

szczegółów karty kredytowej) albo nakłonienia użytkownika sieci do 

określonych działań. 

8. W celu przeciwdziałaniom zagrożeniom związanym ze świadczeniem usług drogą 

elektroniczną za pośrednictwem Platformy Sekretariatu Internetowego, Goście 

Platformy oraz Użytkownicy powinni w szczególności: 

a. korzystać z oprogramowania antywirusowego; 

b. korzystać z oprogramowania typu firewall; 

c. stale aktualizować oprogramowanie antywirusowe oraz przeglądarkę 

internetową; 

d. nie otwierać załączników pocztowych niewiadomego pochodzenia; 

e. zapoznawać się z treścią licencji instalowanych aplikacji; 

f. regularnie skanować urządzenia programem antywirusowym i skanerami 

wykrywającymi szkodliwe oprogramowanie; 

g. przy płatnościach drogą elektroniczną upewniać się, że transmisja danych 

będzie szyfrowana (banking mode); 

h. używać oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego 

źródła; 

i. zachować szczególną ostrożność w czasie użytkowania sieci, zwłaszcza 

w zakresie oprogramowania lub plików niewiadomego pochodzenia. 

3. Ogólne warunki i zasady korzystania z Platformy Sekretariatu Internetowego.  

1. Prawidłowy dostęp do i korzystanie z Platformy Sekretariatu Internetowego wymaga: 



a. dostępu do urządzenia końcowego (komputer stacjonarny, laptop, smartfon, 

tablet itp.) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera w aktualnej wersji;  

b. posiadania włączonej (w przeglądarce na urządzeniu końcowym) obsługi 

JavaScript oraz plików cookies.  

c. Posiadania adresu poczty elektronicznej i dostępu do komunikatora poczty 

elektronicznej, posiadania numeru telefonu – wyłącznie dla Użytkowników;  

2. Administrator umożliwia przeglądanie głównej strony Platformy Sekretariatu 

Internetowego każdej osobie – Gość Platformy. Gość Platformy może ponadto 

dokonać zapisu na zajęcia prowadzone w English Way School bądź przesłać swój 

życiorys (w przypadku wyrażenia chęci podjęcia pracy). 

3. Możliwość pełnego korzystania z Platformy Sekretariatu Internetowego i jej 

funkcjonalności jest udostępniana wyłącznie osobom posiadającym Konto 

Użytkownika.  

4. Korzystanie z Platformy Sekretariatu Internetowego jest możliwe przez siedem dni w 

tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę, chyba, że przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa w przyszłości stanowić będą odmiennie. 

5. English Way School: 

a.) nie odpowiada za działania lub zaniechania Gości Platformy lub 

Użytkowników korzystających z Platformy Sekretariatu Internetowego; 

b.) nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich korzystających w 

sposób nieuprawniony lub bezprawny z Kont w ramach Platformy 

Sekretariatu Internetowego. 

6. Informacje na temat przetwarzania danych, które stanowią dane osobowe w 

rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, znajdują się w Polityce 

Prywatności.  

4. Konto Użytkownika, dostęp do Platformy Sekretariatu Internetowego 

1. Posiadanie Konta Użytkownika możliwe jest wyłącznie dla osób uczęszczającym na 

zajęcia prowadzone w English Way School, a także dla personelu English Way 

School (lektorów, innych nauczycieli, pracowników administracyjnych, pozostałych 

pracowników).  

2. Pierwsze dane do logowania udostępniane są wraz z zapisaniem się na zajęciach w 

treści Karty Słuchacza. 

3. Konto Użytkownika jest niezbywalne, przypisane do danej osoby, a Użytkownik nie 

powinien zapewniać dostępu do jego Konta do jakimkolwiek osobom trzecim (jeśli 

jest inaczej – czyni to na własną odpowiedzialność).  

4. Z tytułu zarejestrowania, posiadania i wykorzystywania Konta Użytkownika nie są 

pobierane jakiekolwiek opłaty. 

5. Korzystanie z oprogramowania do zapamiętywania loginu i hasła odbywa się na 

wyłączne ryzyko Użytkownika. 

6. Użytkownik Platformy Sekretariatu Internetowego powinien przechowywać login i 

hasło w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp osób trzecich. 

7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy Sekretariatu Internetowego za 

pośrednictwem okna logowania znajdującego się pod adresem 

http://vps628304.ovh.net/ws/  poprzez podanie prawidłowego loginu i hasła.  

8. Pierwsze hasło logowania Użytkownik otrzymuje od English Way School – 

umieszczone jest ono na karcie słuchacza lub na rachunku za usługi.  

http://vps628304.ovh.net/ws/


5. Istota i funkcjonalności Platformy Sekretariatu Internetowego  

1. Istotą Platformy Sekretariatu Internetowego jest ułatwienie organizacji zajęć 

edukacyjnych w English Way School oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy 

English Way School, a uczestnikami zajęć edukacyjnych.  

2. W ramach Platformy Sekretariatu Internetowego w szczególności udostępniane są 

Użytkownikom następujące informacje: 

1.1. Nauka - informacje o grupie zajęciowej do jakiej zapisany jest Użytkownik, 

kalendarz zajęć ( informacje o aktualnym terminie i  miejscu zajęć oraz 

prowadzącym), ocenie, obecnościach, dostępnych kursach, osiągnięciach 

Użytkownika; 

1.2. Komunikacja – ankiety, chat, opinie, forum; 

1.3. E-Learning – biblioteka, testy, materiały zajęciowe, słowkomat. 

6. Czasowa dezaktywacja i usunięcie Konta Użytkownika  

1. Dezaktywacja Konta Użytkownika polega na czasowej niemożliwości korzystania z 

Konta Użytkownika, według dyskrecjonalnej decyzji Administratora. Dezaktywacja 

Konta Użytkownika następuje w szczególności na skutek: 

a.) naruszenia przez Użytkownika Regulaminu; 

b.) naruszenia przez Użytkownika jego umowy z English Way School. 

c.) innych, ważnych przyczyn wskazanych przez Administratora, a stanowiących 

zagrożenie dla bezpieczeństwa Platformy Sekretariatu Internetowego lub/i 

dobrego imienia English Way School takich jak np. naruszenie lub obejście 

przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego czy rozsyłanie spamu  z 

wykorzystaniem Konta Użytkownika; 

2. Dezaktywacja Konta Użytkownika z przyczyn wskazanych w Regulaminie stanowi 

podstawę do usunięcia przez Administratora Konta Użytkownika. 

 

7. Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Platformy Sekretariatu Internetowego, Usunięcie 

Konta Użytkownika, 

1. Umowa o korzystanie z Platformy Sekretariatu Internetowego zawierana jest na czas 

nieoznaczony. 

2. Umowa o korzystanie z Platformy Sekretariatu Internetowego ulega rozwiązaniu wraz 

z usunięciem Konta Użytkownika przez Administratora. 

3. Umowa o korzystanie z Platformy Sekretariatu Internetowego ulega automatycznemu 

wypowiedzeniu w przypadku: 

3.1. wypowiedzenia umowy o świadczenie usług English Way School i skutkuje 

usunięciem przez Administratora Konta Użytkownika takiego Użytkownika w 

terminie wynikającym z wypowiedzenia właściwej dla niego umowy.  

3.2. braku akceptacji zmienionej treści Regulaminu i skutkuje niezwłocznym 

usunięciem przez Administratora Konta Użytkownika.  

4. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora, w sytuacji innej niż określona w 

ustępie 2 niniejszego artykułu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o 

korzystanie z Platformy Sekretariatu Internetowego w trybie natychmiastowym. 

5. Użytkownik Platformy może w każdej chwili złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu 

umowy o korzystanie z Platformy Sekretariatu Internetowego i świadczenie usług 

prowadzenia Konta Użytkownika w Platformie Sekretariatu Internatowego i zażądać 

jego usunięcia. Wypowiedzenie następuje bez okresu wypowiedzenia. Oświadczenie 

należy skierować według danych administratora wskazanych w art. 2 ust 3 

Regulaminu. Wypowiedzenie nie generuje opłat po stronie Użytkownika.  



6. Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika w sytuacjach 

wskazanych w Regulaminie. 

7. Złożenie dyspozycji wypowiedzenia świadczenia usług Konta Użytkownika 

równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o korzystanie z Platformy Sekretariatu 

Internetowego 

8. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta Użytkownika bądź rozwiązania umowy o 

korzystanie z Platformy Sekretariatu Internetowego  nie są pobierane jakiekolwiek 

opłaty. 

8. Zakaz dostarczania treści bezprawnych i niepożądanych 

1. Gość Platformy oraz Użytkownik korzystający z Platformy Sekretariatu Internatowego 

są zobowiążani przestrzegać zasad dobrego wychowania, wzajemnego szacunku 

oraz działać wyłącznie w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, 

dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego a także mając na uwadze 

poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych, praw własności 

przemysłowej oraz innych wartości niematerialnych English Way School, 

Użytkowników oraz innych osób trzecich.  

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania, umieszczania, publikowania, 

wyświetlania, udostępniania, przechowywanie, przesyłania na Platformie Sekretariatu 

Internatowego lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści o charakterze 

bezprawnym i treści o charakterze niepożądanym.  

3. Treści o charakterze bezprawnym to informacje lub działania godzące w zasady i 

wartości wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu. 

4. Treści o charakterze niepożądanym to informacje lub działania nie mające związku z 

profilem Platformy Sekretariatu Internetowego np. treści nawiązujące do polityki, 

religii lub światopoglądu.  

5. Użytkownik bądź Gość Platformy jest odpowiedzialny w zakresie przewidzianym w 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa za szkody wyrządzone English Way 

School lub osobom trzecim w skutek udostępnienia treści o charakterze bezprawnym 

lub niepożądanym. 

6. Administrator jest uprawniony do niezwłocznego blokowania oraz usuwania treści, 

jeżeli uzna, że mają one charakter bezprawny lub naruszający zasady określone 

powyżej. Administrator w miarę możliwości, kierując się zasadą wzajemnej lojalności 

oraz proporcjonalności, zawiadomi Użytkownika o usunięciu lub zamiarze usunięcia 

treści bezprawnych lub niepożądanych.  

7. Każdy podmiot powinien zgłaszać pod adresem mailowym kontakt@englishway-

szkola.pl fakt zauważenia w Platformie Sekretariatu Internetowego treści o 

charakterze bezprawnym lub niepożądanym. 

8. Użytkownik oraz Gość Platformy  są zobowiązani do używania funkcjonalności 

dostępnych w ramach Platformy Sekretariatu Internetowego zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz otrzymanym dostępem, a także powstrzymać się od 

jakichkolwiek działań, mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy 

Sekretariatu Internetowego i udostępnianych w ramach niej funkcjonalności. 

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę (w tym również szkodę 

niemajątkową) powstałą w wyniku udostępnienia treści zabronionych, 

niedozwolonych lub z innego powodu niedopuszczalnych za pomocą lub w ramach 

Platformy Sekretariatu Internetowego. 
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9. Reklamacje 

1. Wszelkie Reklamacje dotyczące działalności Platformy Sekretariatu Internetowego i 

usług jej dotyczących winny być składane według danych kontaktowych 

Administratora wskazanych w artykule 2 ust. 3 Regulaminu.  

2. Pożądanym jest aby w treści reklamacji Użytkownik lub Gość Platformy wskazał 

przynajmniej następujący zakres informacji:  

a) wskazanie charakteru pisma np. poprzez umieszczenie nagłówka „Reklamacja”; 
b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – adres, numer telefon, adres poczty 

elektronicznej (adres e-mail) – jeśli wyraża zgodę na elektroniczną formę 
komunikacji; 

c) dokładne opisanie przyczyn reklamacji  oraz reklamowanego zagadnienia; 
d) żądanie– oczekiwany sposób załatwienia sprawy, a także wybrany przez 

Użytkownika lub Gościa Platformy sposób komunikacji z Administratorem, w tym 
poinformowania o wyniki reklamacji.  

e) podpis. 
3. W przypadku braków treści reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie – 

Administrator zwróci się do podmiotu wnoszącego reklamację z wnioskiem o 

uzupełnienie treści reklamacji.  

4. Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia 

jej otrzymania oraz poinformowania o jej wyniku według podanych przez wnoszącego 

danych kontaktowych.   

10. Konsument – umowne prawo odstąpienia, rozwiązywanie sporów. 

1. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o 
prawach konsumenta  (2019-01-23 t.j. z późn zm.) - Konsument, który zawarł umowę 
na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez 
ponoszenia kosztów. 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o 
korzystanie z Platformy Sekretariatu Internetowego bądź świadczenie usług Konta 
Użytkownika. 

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Administratorowi jednoznacznego 
oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to można złożyć 
na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu przesyłając je 
według danych Administratora wskazanych w artykule 2 ust.3 Regulaminu.  
Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym 
nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego 
w sposób elektroniczny. 

4. Do zachowania ustawowego terminu odstąpienia od umowy wskazanego 
wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. 

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość 
umowę uważa się za niezawartą. 

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku 
nieposiadania statusu Konsumenta. 

7. Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Swoje uprawnienie może wykonywać  m.in. 
poprzez: 

i. o skierowanie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Handlowego o 
przeprowadzenie mediacji, lub zwrócenie się do stałego polubownego sąd 
konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji 
Handlowej. Więcej informacji na temat przedmiotowej procedury znajduje 
się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępna jest 
pod adresem 



https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenc
kich.php; 

ii. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika 
Konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań 
należy ochrona praw konsumentów; 

iii. wykorzystanie internetowej platformy ODR służącej internetowemu 
rozstrzyganiu sporów i dostępnej pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

11. Przerwa techniczna i zakłócenia w pracy Platformy Sekretariatu Internetowego, Siła 

Wyższa 

1. English Way School zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerwy technicznej w 

działaniu Platformy Sekretariatu Internetowego lub jej wybranych funkcjonalności – w 

szczególności w celu poprawy, rozwoju lub rozbudowy platformy.  

2. W przypadku przerwy technicznej - Użytkownikowi nie należy się rekompensata ani 

odszkodowanie. 

3. English Way School zastrzega i podkreśla, że nie ponosi odpowiedzialności za 

zakłócenia działalności Platformy Sekretariatu Internetowego i lub/jej 

poszczególności funkcjonalności, które są konsekwencją wystąpienia Siły Wyższej.  

4. Przez Siłę Wyższą należy rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i 

niezależne od English Way School, powodujące nieprawidłowe działanie Platformy 

Sekretariatu Internetowego lub/i jej poszczególnych funkcjonalności, albo 

uniemożliwiające w części lub w części wywiązanie się przez English Way School z 

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.  

5. Za przejawy Siły Wyższej uznaje się w szczególności:  

a. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne 

nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne oddziałujące na infrastrukturę 

techniczną w ramach której funkcjonuje Platforma Sekretariatu Internetowego;  

b. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan epidemii, 

stan epidemiczny itd.;  

c. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 

wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,  

d. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne 

demonstracje mające wpływ nawet pośrednio na działanie Platformy 

Sekretariatu Internetowego i jej funkcjonalności. 

6. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej English Way School może podjąć decyzję o 

zamknięciu Platformy Sekretariatu Internetowego lub/i jej poszczególnych 

funkcjonalności aż do odwołania, będzie się przy tym kierować zasadą 

proporcjonalności. 

12. Postanowienia końcowe, zmiany Regulaminu, dane osobowe 

1. English Way School zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu 

w szczególności, z ważnych powodów, przez które należy rozumieć: 

a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, 

interpretacji, wytycznych lub decyzji organów władzy państwowej; 

b. konieczność poprawy Regulaminu o dostrzeżone błędy lub nieścisłości 

wewnętrzne Regulaminu; 

c. rozwój, zmiany w tym także rozumiany jako rozwój w zakresie usług 

świadczonych drogą elektroniczną; 

d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną; 
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2. Nie stanowią zmiany Regulaminy, zmiany sprowadzające się wyłącznie do usunięciu 

błędów, omyłek pisarskich.  

3. Ogłoszenie zmian Regulaminu następuje poprzez umieszczenie tekstu jednolitego 

zmienionego Regulaminu na stronie Platformy Sekretariatu Internetowego.  

4. Zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników w Platformie 

Sekretariatu Internetowego zostały szczegółowo przedstawiono w Polityce 

Prywatności. 

5. Umowa o korzystanie z Platformy Sekretariatu Internetowego zawierana jest w języku 

polskim. 

6. Gdyby którekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne z mocy prawa, 

nie wpływa to na obowiązywanie Regulaminu w pozostałym jego zakresie.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021. 

8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 

 

Załącznik: 

1. Informacja o prawie odstąpienia 

2. Wzór oświadczenia o prawie odstąpienia. 



 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną 

- Sekretariat Internetowy 
English Way School Szkoła Języków Obcych spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
 

Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od Umowy, 
(wzór pouczenia o odstąpieniu od Umowy ) 

 
Prawo odstąpienia od umowy.  
 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania 
jakiejkolwiek przyczyny.  
 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  tj.  
English Way School Szkoła Języków Obcych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 
Kopernika 36, 05-091 Ząbki  - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze 
jednoznacznego oświadczenia.  
 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 
obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik numer 2 do 
Regulaminu.  
  
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację 
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy.  
 
W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą.  



 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną 
- Sekretariat Internetowy  

English Way School Szkoła Języków Obcych spółka z ograniczoną 
Odpowiedzialnością 

 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

 
Adresat:  
English Way School Szkoła Języków Obcych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
adres: ul. Kopernika 36, 05-091 Ząbki 
 
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o 
świadczenie następującej usługi (*),  

– Data zawarcia umowy(*) ___________________________________ 
 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów: _____________________________________ 
 

– Adres konsumenta(-ów) : ____________________________________________ 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) :  
 

___________________________________ 
 
– Data : ___________________________________ 

 
 

(*) Niepotrzebne skreślić. 
 
 


