
Regulamin
    §1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie interneto-
wym umieszczonym w domenie www.genexodladiabetyka.pl zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania 
z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na 
rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usłu-
godawcą oraz na podstawie Regulaminu.

3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających 
pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie 
odrębnych regulaminów.

4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość 
połączenia z publiczną siecią Internet.

5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regu-
laminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która 
umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia 
korzystania z Usług.

§2. Definicje
1. Usługodawca – Genexo Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Zajączka 26, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121008, NIP 5252244112. 
Adres poczty elektronicznej: info@genexodladiabetyka.pl

2. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.

3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu 
o Regulamin.

§3. Zakres Usług
1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
a) możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych 

itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego;
b) możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;
c) możliwość pozostawienia adresu email celem kontaktu i udostępniania przez Usługodawcę treści związanych 

z tematyką Serwisu – podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny 
lub przesyłanie materiałów drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Serwisu.

2. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprze-
stania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony 
jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania 
Usługobiorców.

§4. Warunki Techniczne Korzystania z Serwisu
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b) przeglądarką Internet Explorer 7.0, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowszej.



§5. Zawarcie Umowy Świadczenia Usług
1. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności 

w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamiesz-
czonej w Serwisie, wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, 
zapisania na newsletter)

§6. Prawa i Obowiązki Stron
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca 

zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, 
naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.

3. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem.
4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi 

obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wyko-

rzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
6. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności 

grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzy-
stania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, 
rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych 
w Serwisie również wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione

§7. Odpowiedzialność
1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
2. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter 

wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu 
jakichkolwiek decyzji.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób 

niezgodny z prawem lub Regulaminem,
b) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług,
c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz 

informacji z Serwisu w celach osobistych, gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych lub innych.

§8. Pliki Cookies
1. Podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje 

tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, 
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika 
serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, 
z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 
urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze 
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:



a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu inter-
netowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzy-
telniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć 
w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych 
serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień 
i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego 
pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglą-
darka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 
użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować 
o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegó-
łowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies 
oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy 
przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług 
w ramach niniejszej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku 
możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym .

6. Zgoda na przechowywanie ciasteczek – przez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na 
przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka 
internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość 
przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie 
po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urzą-
dzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez 
odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie 
wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” 
wykorzystywanej przeglądarki.

§9. Postępowanie Reklamacyjne
1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać na adres poczty 

elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, tj. info@genexodladiabetyka.pl
2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego 

przyczyną reklamacji.
3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy lub adres elektroniczny Usługobiorcy 

oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej 

przez Usługodawcę.
5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony w odpowiedzi na wiadomość elek-

troniczną zawierającą reklamację.

§10. Rozwiązanie Umowy
1. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę 

z Serwisu.



§11. Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.genexodladiabetyka.pl
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przy-

padku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu 
lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych 
Usługodawcy, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Usługobiorców.

3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usłu-
godawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej info@genexodladiabetyka.pl


