
 

Aneks do Regulaminu wprowadzający zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy - 

kodeks cywilny oraz ustawy - prawo prywatne międzynarodowe i innych 

  

1. Definicje.  

a) cena jednostkowa towaru lub usługi - cena ustalona za jednostkę określonego towaru lub określonej usługi, których 

ilość lub liczba są wyrażone w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach, 

b) towar - rzecz ruchoma, a także woda, gaz i energia elektryczna, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w 

określonej objętości lub ilości, 

c) trwałość - zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania, 

d) cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą konsument jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 

treść cyfrową, usługę cyfrową lub towar, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - także cyfrowe 

odwzorowanie wartości, 

e) dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 16), zwanego 

,,rozporządzeniem 2016/679''. 

2. Postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, 

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na 

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

3. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa 

wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000,- zł. lub 

równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut 

obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania 

transakcji.  

 

4. Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.  

5. Aneks wchodzi w życie od dnia 01.01.2023 r.  

 


