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Regulamin Strony Internetowej 
 

Niniejszy Regulamin Strony Internetowej określa ogólne zasady korzystania ze strony internetowej 

dostępnej pod adresem: www.wmtlogistic.pl oraz zasady i warunki świadczenia przez Mateusza Wronę 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WMT Logistic Mateusz Wrona ze stałym miejscem 

wykonywania działalności gospodarczej w Środzie Wielkopolskiej nieodpłatnych usług drogą 

elektroniczną za jej pośrednictwem. 

 

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Formularz kontaktowy – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną 

umożliwiająca przesłanie Usługodawcy przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za 

pośrednictwem formularza umieszczonego na Stronie internetowe w określonych 

w Regulaminie celach; 

2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 

zm.); 

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu 

działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

5. Regulamin – niniejszy dokument; 

6. Strona Internetowa – należąca do Usługodawcy strona internetowa dostępna pod adresem: 

www.wmtlogistic.pl; 

7. Usługi – nieodpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą 

elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

8. Usługodawca – Mateusz Wrona prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WMT Logistic 

Mateusz Wrona, ul. Strzelecka 42/206, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7861702055, REGON: 

363145154, tel. +48 537 844 350, mail: mateusz.wrona@wmtlogistic.pl. 

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.); 

http://www.wmtlogistic.pl/
http://www.wmtlogistic.pl/
mailto:mateusz.wrona@wmtlogistic.pl
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10. Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.); 

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych 

dostępnych w ramach Strony Internetowej. 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na Stronie Internetowej, w sposób 

umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą 

systemu teleinformatycznego. 

2. Usługodawca zastrzega, że z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej mogą 

korzystać osoby, które ukończyły 18 lat. 

3. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi 

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej, 

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością 

Strony Internetowej z infrastrukturą techniczną Użytkownika. 

 

III. Zasady korzystania ze Strony Internetowej 

1. Korzystanie ze Strony Internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system 

teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań 

technicznych: 

1) urządzenie z dostępem do sieci Internet, 

2) dostęp do dowolnej przeglądarki internetowej, 

3) włączenie w przeglądarce internetowej cookies, 

4) dostęp do poczty elektronicznej. 

2. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi 

do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej, a także 

korzystanie przez niego z Usług świadczonych przez Usługodawcę. 

3. W toku korzystania ze Strony Internetowej, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: 
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1) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Strony Internetowej treści 

zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, np. treści propagujących 

przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób 

trzecich; 

2) korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, 

w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; 

3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony 

Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam); 

4) korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników 

oraz dla Usługodawcy; 

5) korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami prawa 

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami 

Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

4. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących 

część Strony Internetowej. 

 

IV.   Usługi 

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony Internetowej korzystanie przez 

Użytkownika z nieodpłatnych Usług polegających na udostępnianiu Formularza kontaktowego 

umożliwiającego Użytkownikom wysłania wiadomości do Usługodawcy w następujących 

celach: 

1) składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów do pracy; 

2) zgłaszania pojazdów przez pragnących nawiązać współpracę przewoźników; 

3) składania zapytań o wycenę zleceń transportowych. 

2. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Usługi Formularza kontaktowego jest złożenie 

przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i wyrażenie zgody na 

jego treść i obowiązywanie, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako 

obowiązkowe w zależności od wybranego przez siebie celu oraz wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie, a następnie potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi i wyrażenia 

powyższych zgód poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”. 

3. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na 

zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy. 
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4. Usługodawca świadczy wymienione Usługi przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu 

udzielania dostępu do wybranych Usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób 

właściwy dla zmiany Regulaminu. 

6. Informacje zamieszczane w Formularzu kontaktowym powinny być zredagowane w sposób 

przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych. 

7. Informacje zamieszczane w Formularzu kontaktowym nie mogą naruszać obowiązujących 

przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru 

zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. 

8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do 

niepodawania danych osobowych innej osoby bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za 

ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

9. Użytkownik zamieszcza informacje w Formularzu kontaktowym w wybranym przez siebie celu 

dobrowolnie. 

 

 V. Korzystanie z treści na Stronie Internetowej oraz poszanowanie własności intelektualnej 

1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na Stronie Internetowej, należą do ich 

właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. 

2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób 

zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych. 

3. Strona Internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami 

dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności 

intelektualnej. 

4. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości Strony Internetowej, utworów lub 

informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia 

jakiegokolwiek elementu Strony Internetowej. 

5. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może 

wykorzystywać przez siebie, pojawiających się na Stronie Internetowej znaków, logo i innych 

spersonalizowane emblematów Usługodawcy, osobno, ani w zestawieniu z innymi 

elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, 



5 
 

materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub 

ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie. 

 

VI. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług 

1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Strony 

Internetowej i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: 

Mateusz Wrona, WMT Logistic Mateusz Wrona, ul. Strzelecka 42/206, 63-000 Środa 

Wielkopolska lub na adres poczty elektronicznej: mateusz.wrona@wmtlogistic.pl. 

2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko bądź firmę, adres do 

korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. W przypadku braków w reklamacji 

Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie. 

 

VII. Dane osobowe i cookies na Stronie Internetowej 

1. Wszelkie zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zamieszczone są 

w Polityce prywatności.  

2. Wszelkie zasady dotyczące wykorzystywanych przez Stronę Internetową plików cookies 

zamieszczone są w Polityce cookies. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną, lecz w przypadku umów zawieranych 

z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko 

w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat 

przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą. 

2. W przypadku powstania sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, strony będą dążyły 

do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów 

powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania 

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady 

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych 

podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być 

w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji 

mailto:mateusz.wrona@wmtlogistic.pl


6 
 

Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony  

Konkurencji i Konsumentów. Usługodawca informuje, że pod adresem 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu 

rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym 

(platforma ODR). 

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, 

który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami 

właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, 

który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na stałe 

miejsce wykonywania działalności gospodarczej Usługodawcy. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy 

Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w dowolnym momencie, poprzez 

zamieszczenie przez Usługodawcę jego zaktualizowanej wersji na Stronie Internetowej. 

Zmiany zaczną obowiązywać Użytkownika od momentu ich publikacji, chyba że inaczej 

zostanie wskazane w treści Regulaminu. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się ze 

zmianami, o czym Usługodawca poinformuje go, wysyłając do niego komunikat o zmianach 

Regulaminu do zaakceptowania. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej będzie 

równoznaczne z akceptacją zaktualizowanej wersji Regulaminu. 

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 listopada 2020 r. 


