Zastrzeżenia prawne
Warunki korzystania z naszego serwisu
Poniższe warunki zostały spisane 13 sierpnia 2018 i odnoszą się do ContractTerminator.pl.
Storna www.ContractTerminator.pl jest inicjatywą GreenOnline BV (www.greenonline.nl),
zarejestrowaną w holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34202424 i o numerze VAT
NL8129.38.124.B01. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na opisane
warunki korzystania z naszego serwisu. W przypadku aktualizacji, korekt lub zmian w tym
dokumencie, będziemy dokładnie o nich informować w tym miejscu.
Ograniczenie odpowiedzialności
Wysyłka
ContractTerminator.pl nie ponosi odpowiedzialności za spór w przypadku korzystania z serwisu
wysyłki bez gwarancji wypowiedzenia (wysyłki pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną email).
ContractTerminator.pl nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za przetwarzanie
wypowiedzenia umowy przez firmę, z którą ta umowa została zawarta, ani za odbiór pisma przez
firmę, do której pismo to było nadane.
Gwarancja wypowiedzenia
Gdy gwarancja wypowiedzenia zostaje aktywowana, ContractTerminator.pl powiadamia
zaangażowaną firmę tak szybko, jak to możliwe. Po przekazaniu pisma do firmy, o której mowa,
użytkownik może dochodzić praw gwarancyjnych.
W przypadku skorzystania z gwarancji wypowiedzenia, ContractTerminator.pl ponosi
odpowiedzialność za wszelkie spory sądowe spowodowane skorzystaniem z usługi wysłania
pisma z gwarancją wypowiedzenia, tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
- wypowiedzenie dotyczy subskrypcji, umowy lub członkostwa. Usługa wysyłki z gwarancją
wypowiedzenia nie dotyczy umów między firmami (b2b);
- dane przekazane do celów rozwiązania umowy są poprawne i kompletne;
- rozwiązanie umowy z daną spółką jest zgodne z terminem określonym w umowie.
Jeśli wypowiedzenie nie zostało prawidłowo wykonane z winy ContractTerminator.pl, użytkownik
może otrzymać rekompensatę w wysokości do 100 złotych.
ContractTerminator.pl nie zwraca stałych kosztów subskrypcji, które zostały wykorzystane
(takich jak, ale nie wyłącznie, minuty wykorzystywane w planie mobilnym). Użytkownik otrzymuje
okres 8 tygodni od daty wypowiedzenia, aby powiadomić ContractTerminator.pl o niedokonaniu
wypowiedzenia. Jeśli użytkownik nie powiadomi ContractTerminator.pl w określonym czasie, nie
będzie można zażądać odszkodowania.
W przypadku sporu ContractTerminator.pl może podjąć decyzję o działaniu w imieniu
użytkownika wobec danej firmy. W takiej sytuacji konsultujemy się z danym użytkownikiem, aby
ustalić, jakie dane są potrzebne. Za zgodą użytkownika prawnik ContractTerminator.pl
skontaktuje się z daną firmą, aby znaleźć rozwiązanie.
W przypadku sporu dotyczącego rozwiązania umowy z daną firmą, użytkownik wyśle do
ContractTerminator.pl wszystkie niezbędne dokumenty w celu ustalenia, dlaczego
wypowiedzenie nie zostało prawidłowo wykonane przez zaangażowaną stronę. Jeżeli odrzucenie
wypowiedzenia jest spowodowane winą użytkownika (z powodu, ale nie wyłącznie, zaległej
płatności), odszkodowanie nie będzie oferowane.

Jeżeli ContractTerminator.pl będzie odpowiedzialny za to, że pismo wypowiedzenia umowy nie
zostanie prawidłowo przetworzone, użytkownik może otrzymać odszkodowanie w wysokości do
100 złotych.
W przypadku sporu ContractTerminator.pl może podjąć decyzję o działaniu w imieniu
użytkownika wobec danej firmy. W takiej sytuacji konsultujemy się z danym użytkownikiem, aby
ustalić, jakie dane są potrzebne. Za zgodą użytkownika prawnik ContractTerminator.pl
skontaktuje się z daną firmą, aby znaleźć rozwiązanie.
Wszystkie informacje na tej stronie są przeznaczone do użytku osobistego. Na podstawie tych
informacji nie można ubiegać się żadnych praw, ponieważ mogą one ulec zmianie i zawierać
błędy typograficzne. Dokładamy wszelkich starań, aby ta strona internetowa była jak najbardziej
kompletna i dokładna.
Ochrona danych osobowych
Strona www.ContractTerminator.pl może być odwiedzana bez konieczności podawania
jakichkolwiek danych osobowych. Dane osobowe są wymagane jedynie w celu wygenerowania
spersonalizowanego pisma online. Dane te zostaną zapisane na czas trwania procesu
wypowiedzenia i po jego zakończeniu, aby zapewnić jego prawidłowy przebieg. Adresy e-mail
mogą zostać wykorzystane do wysyłania powiadomień do użytkowników, dotyczących
zakończenia.
W dowolnym momencie każdy użytkownik witryny ContractTerminator.pl może zażądać
usunięcia swoich danych z naszej bazy danych. W takim przypadku ContractTerminator.pl nie
będzie w stanie przetworzyć wypowiedzeń dokonanych wcześniej przez danego użytkownika.
Ta strona mierzy liczbę odwiedzających za pomocą licznika, którego wyniki są używane
wyłącznie w zbiorczej i niemożliwej do identyfikacji formie. Dane osobowe nigdy nie zostaną
sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Jednak w niektórych przypadkach, na przykład,
jeśli wymaga tego prawo, może to być przedmiotem wyjątkowych okoliczności. W dowolnym
momencie można wysłać pisemną prośbę o usunięcie danych z naszych rejestrów. W tym celu
należy wysłać żądanie na następujący adres e-mail: kontakt@ContractTerminator.pl
Dostarczanie informacji
Informacje na tej stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Dokładamy wszelkich starań, aby ta strona internetowa była jak najbardziej dostępna, ale nie
ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje (czasowej) niedostępności strony.
Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej
Prawa autorskie do niniejszej witryny należą do GreenOnline BV lub stron trzecich, które
udostępniły wizualne treści firmie GreenOnline BV. Wszelkie kopie w jakiejkolwiek formie będą
autoryzowane tylko po uprzedniej autoryzacji przez GreenOnline BV.
Cena
ContractTerminator.pl nie pobiera żadnych opłat za utworzenie spersonalizowanego pisma
wypowiedzenia umowy za pośrednictwem tej strony internetowej. Gdy wybrana zostanie usługa
wysyłki przez ContractTerminator.pl, niezależnie od tego, czy zawiera ona gwarancję
wypowiedzenia, ContractTerminator.pl pobiera jednorazową opłatę za wysłanie listu z podpisem
za pomocą poczty elektronicznej, (poleconej) przesyłki listowej, faksu lub usługi wysyłki z
gwarancją wypowiedzenia.

