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GreenOnline 

Regulamin korzystania z serwisu  
Wersja 1.0 – 19 styczeń 2022 

 

1. Definicje 

1.1. Usługi Wypowiedzenia: zgodnie z definicją w art. 2.2. 

1.2. Strona www.contractterminator.pl jest inicjatywą GreenOnline BV (www.greenonline.nl), 

zarejestrowaną w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34202424 i numerze VAT 

NL8129.38.124.B01.  

1.3. Usługodawca: osoba trzecia, z którą zawarłeś umowę na określoną usługę lub towar (subskrypcję). 

1.4. Regulamin: niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez 

GreenOnline B.V. 

1.5. Ty: konsument, który ukończył 18 lat i nie podlega żadnej opiece, i który korzysta z Usług 

Wypowiedzenia. 

 

2. Usługi Wypowiedzenia 

2.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez GreenOnline, w 

tym usług świadczonych przez osoby trzecie. 

2.2. Usługi Wypowiedzenia umożliwiają wypowiedzenie trwających subskrypcji poprzez 

wypowiedzenie takich subskrypcji w Twoim imieniu. GreenOnline robi to, wysyłając 

wypowiedzenie pocztą, faksem, e-mailem, certyfikowanym e-mailem i/lub innym środkiem 

do odpowiedniego Usługodawcy. 

2.3. W celu wypowiedzenia umowy w Twoim imieniu, udzielasz GreenOnline odwołalnego 

pełnomocnictwa do wypowiedzenia określonej umowy o subskrypcję. Jeśli zdecydujesz się 

odwołać pełnomocnictwo, GreenOnline nie będzie już w stanie pomóc Ci w wypowiedzeniu 
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umowy o subskrypcję. Wszelkie opłaty należne zgodnie z niniejszym Regulaminem będą 

nadal obciążane. 

2.4. Usługi Wypowiedzenia wiążą się z obowiązkiem wykonania pewnych działań dla GreenOnline. 

GreenOnline nie może zagwarantować, że odpowiedni Usługodawca zrealizuje żądanie 

wypowiedzenie, ponieważ jest to uzależnione od reakcji danego Usługodawcy. 

2.5. Aby skorzystać z Usług Wypowiedzenia, musisz mieć ukończone 18 lat i nie podlegać żadnej 

opiece. 

 

3. Opłaty 

3.1 Usługi Wypowiedzenia są świadczone bezpłatnie lub za jednorazową opłatą. Płatności cykliczne 

nie są stosowane przez GreenOnline. 

 

4. Komunikacja 

4.1.Komunikacja pomiędzy GreenOnline a tobą w związku z Usługami Wypowiedzenia będzie 

prowadzona w formie elektronicznej. 

4.2. GreenOnline poinformuje Cię za pomocą powiadomień oraz wysyłając Ci wiadomości e-mail na 

Twój osobisty adres e-mail, chyba że powiadomienie w formie papierowej jest wymagane 

przez prawo. 

4.3. Niezależnie od art. 4.1 Regulaminu GreenOnline zawsze ma prawo do zaoferowania Państwu 

dodatkowych środków komunikacji, np. telefoniczna obsługa klienta. 

4.5.Komunikacja pomiędzy Tobą a GreenOnline będzie prowadzona w języku angielskim lub innym 

języku obsługiwanym przez GreenOnline. 

 

5. Własność intelektualna 

5.1. GreenOnline (lub partner, z którym GreenOnline współpracuje) ponosi wyłączną 

odpowiedzialność i zachowuje wszelkie prawa, tytuły i interesy (w tym prawa autorskie, znaki 

towarowe, patenty, a także wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa) do 
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wszystkich informacji i treści (w tym wszystkich informacji , obrazów, filmów, bazy danych 

i programów komputerowych) dostępnych za pośrednictwem Aplikacji stron trzecich, które 

współpracują z GreenOnline w celu oferowania Usług Wypowiedzenia. 

5.2. Jakiekolwiek korzystanie z Usług Wypowiedzenia wykraczające poza normalne użytkowanie, w 

szczególności prywatne i komercyjne powielanie, modyfikacja, dystrybucja lub 

przechowywanie informacji lub plików, w szczególności tekstów, fragmentów tekstów, 

obrazów i materiałów filmowych, wymaga uprzedniego wyrażenia przez GreenOnline 

pisemnej zgody. Dotyczy to również umieszczania w elektronicznych bazach danych i 

powielania na płytach DVD, dyskach USB itp. lub wszelkiego rodzaju mediach 

społecznościowych, w aplikacjach lub w Internecie, a także modyfikacji, dystrybucji lub 

innych nadużyć. Pobierając lub wysyłając kod źródłowy, nie nabywasz żadnych praw 

własności do podstawowej własności intelektualnej. Żadne prawa autorskie lub inne prawa 

pokrewne nie podlegają przeniesieniu. W przypadku zaprzestania świadczenia usługi jesteś 

zobowiązany do niezwłocznego usunięcia dostarczonego oprogramowania. We wszystkich 

pozostałych aspektach obowiązują ograniczenia prawne wynikające z prawa autorskiego i 

innych obowiązujących przepisów prawa. 

 

6. Odpowiedzialność GreenOnline 

6.1. GreenOnline ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy: 

- odstąpienie dotyczy umowy konsumenckiej; 

- formularz wypowiedzenia został prawidłowo wypełniony; 

- Poinformowałeś GreenOnline w ciągu 8 tygodni od zamierzonej daty wypowiedzenia, że 

rezygnacja z subskrypcji nie została dokonana przez Usługodawcę; oraz 

- Wypowiedzenie umowy jest prawnie możliwe zgodnie z warunkami danej umowy. 

6.2. GreenOnline odpowiada tylko za przewidywane straty. Wyklucza się odpowiedzialność za szkody 

pośrednie, w szczególności za szkody wtórne, szkody nieprzewidywalne lub szkody 

nietypowe oraz utratę zysku. To samo dotyczy konsekwencji sporów pracowniczych, 

uszkodzeń przypadkowych i siły wyższej. 

6.3. GreenOnline nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku treści publikowanych 

przez GreenOnline lub w imieniu GreenOnline. 
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6.4 GreenOnline nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub zakłócenia systemów 

informatycznych stron trzecich, za pośrednictwem których świadczone są Usługi 

Wypowiedzenia. 

6.5. Ograniczenie odpowiedzialności zawarte w Artykułach 6.2 do 6.4 nie ma zastosowania: 

- w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego zachowania ze strony GreenOnline lub 

któregokolwiek z jej pełnomocników; 

- za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu 

wynikającego z naruszenia obowiązków przez GreenOnline lub któregokolwiek z jej 

pośredników; oraz 

- z naruszeniem jakichkolwiek obowiązków, których prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy i na których wypełnieniu możesz zasadnie polegać. 

7. Zmiany 

7.1.GreenOnline powiadomi Cię o wszelkich proponowanych zmianach Regulaminu nie później niż 

dwa tygodnie przed proponowaną datą wejścia w życie. 

7.2. Zmiany uważa się za zatwierdzone przez Ciebie, chyba że wskażesz ich odrzucenie przed 

proponowaną datą ich wejścia w życie. W takim przypadku możesz natychmiast zakończyć 

współpracę biznesową z GreenOnline. Odrzucenie zmian Regulaminu z Twojej strony może 

również spowodować, że GreenOnline nie będzie już mógł świadczyć na Twoją rzecz Usług 

Wypowiedzenia, a tym samym zakończy współpracę z Tobą w dniu poprzedzającym wejście 

w życie zmian Regulaminu i warunki. 

7.3. Niezależnie od Artykułu 7.1, GreenOnline zawsze ma prawo dodawać nowe usługi do istniejącej 

oferty. 

 

8. Wypowiedzenie 

8.1. Możesz zakończyć całą relację biznesową z GreenOnline lub jej poszczególne części w dowolnym 

momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia. GreenOnline może zakończyć całą relację 

biznesową z Tobą lub jej poszczególne części z co najmniej jednomiesięcznym 

wyprzedzeniem. Wszelkie opłaty należne zgodnie z niniejszym Regulaminem będą nadal 

obciążone. 

8.2. Prawo Użytkownika i GreenOnline do wypowiedzenia z ważnego powodu relacji biznesowej bez 

zachowania okresu wypowiedzenia pozostaje nienaruszone. Przykładami wypowiedzenia z 
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ważnej przyczyny są powtarzające się naruszenia Regulaminu, poważne jednorazowe 

naruszenie Regulaminu, odrzucenie zmian Regulaminu zgodnie z art. 7.2 lub cofnięcie Twojej 

zgody na pobranie i wykorzystanie danych przez GreenOnline. 

 

9. Reklamacje 

9.1 W przypadku niezadowolenia z Usług Wypowiedzenia prosimy o złożenie skargi na adres 

support@greenonline.nl 

 

10. Przeniesienie i cesja 

10.1. GreenOnline ma prawo do przeniesienia lub cesji wszystkich swoich praw i obowiązków 

wynikających z niniejszego Regulaminu na dowolną osobę trzecią. Takie przeniesienie praw 

lub cesja nastąpi tylko wtedy, gdy nie wpłynie to znacząco na Twoje prawa wynikające z 

Regulaminu lub jeśli jest to konieczne do celów prawnych lub regulacyjnych. 

10.2. Użytkownik nie przenosi żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

 

11. Rozdzielność 

11.1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niewykonalne, nie 

będzie to miało wpływu na wykonalność wszystkich pozostałych postanowień. 

 

12. Prawo właściwe 

12.1. Regulamin podlega prawu holenderskiemu. 

12.2 Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z Regulaminu jest 

Amsterdam, chyba że bezwzględnie obowiązujące prawo konsumenckie stanowi inaczej. 
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