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Regulamin strony „Wypromuj się w SLYFE” 

Strona „Wypromuj się w SLYFE” (zwana dalej „Wypromuj się w SLYFE” lub „Wypromuj się”) dostępna 

pod adresem https://slyfe.pl/wypromujsie jest zarządzana przez firmę MULTITASK S.C. (zwaną dalej 

„Usługodawcą”), z siedzibą przy ul. Wilgowej 3, 51-418 Wrocław, zarejestrowaną pod numerem 

REGON 021473570, NIP 8951991170. 

Przed korzystaniem ze Strony „Wypromuj się w SLYFE”, każdy Użytkownik musi zapoznać się  

z Regulaminem na stronie „Wypromuj się w SLYFE” („inaczej Regulamin”), który tworzy prawnie 

wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a „Wypromuj się w SLYFE”, dotyczącą dostępu i korzystania 

z zasobów Strony oraz zobowiązać się do ich przestrzegania. Aby potwierdzić powyższe i korzystać ze 

Strony, należy zaakceptować Regulamin, gdy Użytkownik zostanie o to poproszony. Każdy Użytkownik 

musi również zapoznać się z Polityką Prywatności. 

Kontakt ze stroną „Wypromuj się w SLYFE” możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

dostępnej pod adresem sklep@slyfe.pl oraz pod numerem telefonu podanym na stronie ‘Kontakt’, od 

poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00-14.00.  

1. Definicje 

W przypadku użycia w Regulaminie poniższych terminów pisanych wielką literą, terminy te mają 

znaczenie zgodne z definicjami podanymi w niniejszej sekcji. Za każdym razem, gdy pojawi się termin 

pisany wielką literą, należy odwołać się do pkt. 1 ‘Definicje’. 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

1) Regulamin – regulamin korzystania ze strony „Wypromuj się w SLYFE”, dostępnego pod adresem 

www.slyfe.pl/wypromujsie, oznaczający umowę wiążącą „Wypromuj się w SLYFE” i Użytkownika, 

zgodnie z definicją zawartą w paragrafie na wstępie powyżej 

2) Strona „Wypromuj się w SLYFE” (inaczej „Strona”) – oznacza stronę internetową, działającą pod 

adresem https://slyfe.pl/wypromujsie i wszelkie inne środki dostępu do Strony „Wypromuj się  

w SLYFE”, służące do wypromowania się na stronie głównej na portalu SLYFE. „Wypromuj się ” 

obejmuje Usługi oraz wszelkie treści, narzędzia, cechy i funkcjonalności oferowane  

na Stronie lub za jego pośrednictwem.  

3) Usługodawca – firma "MULTITASK S.C." z siedzibą przy ul. Wilgowej 3, 51-418 Wrocław, NIP: 

8951991170 

4) Dostawca Usług Płatniczych – oznacza dostawcę usług płatniczych PayPro SA, polską spółkę 

publiczną zarejestrowaną w Polsce pod numerem IP24/2014 i z siedzibą przy ul. Pastelowa 8,  

60-198 Poznań; zarejestrowaną pod numerem REGON 301345068, NIP 7792369887. 

5) Konto Użytkownika lub Konto – oznacza konto Użytkownika utworzone podczas rejestracji  

na portalu SLYFE, działającym pod adresem https://slyfe.pl/  

6) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub firmę, uzyskującą dostęp do portalu SLYFE i korzystającą  

z Usług i Zasobów Portalu świadczonych za pośrednictwem SLYFE, która utworzyła konto  

na Portalu i zaakceptowała niniejszy Regulamin w celu wykupienia płatnej Usługi promowania się  

https://slyfe.pl/wypromujsie
mailto:sklep@slyfe.pl
http://www.slyfe.pl/wypromujsie
https://slyfe.pl/wypromujsie
https://slyfe.pl/
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7) Odwiedzający – oznacza każdą osobę, która odwiedza Stronę, ale nie wykupiła jednej z usług 

wypromowania się  

8) Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) 

9) Kupujący – oznacza każdego Użytkownika, który kupuje lub chce kupić jedną lub więcej Usług 

oferowanych na stronie „Wypromuj się w SLYFE” 

10) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) 

11) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów na Stronie w zakresie niezwiązanym 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art.22 Kodeksu 

cywilnego) 

12) Polityka Prywatności – oznacza dokument określający sposób w jaki Strona „Wypromuj się  

w SLYFE” gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe 

13) Usługi – oznaczają odpłatne usługi dodatkowe świadczone przez SLYFE, dostępne i publikowane 

na stronie „Wypromuj się w SLYFE”, takie jak: ‘Promocja Twojego profilu’, Oferty współpracy od 

klubów’, ‘Powierzchnia reklamowa dla firm’. Usługi są świadczone wyłącznie za dodatkową opłatą 

i mogą być przedmiotem warunków dodatkowych 

14) Zintegrowany System Płatności – oznacza system płatności online za Usługi, udostępnione dla 

Użytkowników Portalu SLYFE. Usługi te świadczone są przez Dostawcę Usług Płatniczych 

 

2. Postanowienia ogólne 

 

2.1 Za pośrednictwem Strony „Wypromuj się w SLYFE”, Użytkownicy zarejestrowani na portalu 

SLYFE, dostępnego pod adresem www.slyfe.pl mają możliwość wypromowania się (poprzez 

umieszczenie miniatur swoich profili) na stronie głównej portalu SLYFE. Za pośrednictwem 

Strony, Kupujący może dokonać zakupu Usługi uwidocznionej na stronie „Wypromuj się  

w SLYFE”.  

 

2.2 Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy 

i Kupujących. 

 

2.3 Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do dokonania zakupu na Stronie, nie jest 

konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie 

Kupującego. Wystarczające są: 

 

 dostęp do Internetu, 

 standardowy system operacyjny, 

 standardowa przeglądarka internetowa, 

 posiadanie aktywnego adresu e-mail. Istotne jest żeby adres e-mail podawany przy zakupie 

wybranej Usługi był taki sam jak użyty podczas rejestracji na portalu SLYFE.  

 

http://www.slyfe.pl/
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2.4 Kupujący nie może dokonać zakupu na stronie „Wypromuj się” anonimowo, ani pod 

pseudonimem. W przypadku osób fizycznych, ważne jest podanie prawdziwego imienia  

i nazwiska, a kluby i sponsorzy muszą podać faktyczną nazwę swojej organizacji. Imiona i nazwiska 

Kupujących, podane przy złożeniu zamówienia muszą być takie same jak w procesie rejestracji na 

portalu SLYFE. 

  

2.5 Wszystkie ceny produktów podane na stronie „Wypromuj się” są cenami brutto. 

 

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 

3.1 Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego odpłatne usługi drogą 

elektroniczną. „Wypromuj się w SLYFE” ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone przez 

siebie Usługi, w granicach swoich zobowiązań i na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

3.2 Usługa dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników na portalu SLYFE, 

dostępnego pod adresem www.slyfe.pl.  

 

3.3 Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest 

umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia na Stronie. Złożenie zamówienia możliwe jest 

wyłącznie po założenia konta na portalu SLYFE, które jest bezpośrednio powiązane ze stroną 

„Wypromuj się” i jej możliwościami. 

 

3.4 Jeżeli Kupujący zdecyduje się zamówić świadczone usługi na Stronie, Sprzedawca świadczy na 

rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną, polegającą na złożeniu zamówienia  

i udostępnienie możliwości wypromowania się przez Użytkownika-Kupującego na stronie 

głównej portalu SLYFE. W Koncie Kupującego przechowywane są jego dane oraz historia 

złożonych przez niego zamówień na Stronie. Kupujący uzyskuje dostęp do „Wypromuj się” 

bezpośrednio przez portal SLYFE – zakładkę ‘Wypromuj się’, przekierowującą Użytkownika SLYFE 

do Strony.  

 

3.5 Korzystanie z usług „Wypromuj się w SLYFE” możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się  

na portalu SLYFE, inaczej Kupujący nie będzie miał możliwości wypromowania się na stronie 

głównej Portalu.  

 

3.6 Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są odpłatne. Umowy sprzedaży 

zawierane za pośrednictwem Strony również są odpłatne.  

 

3.7 Wszelkie Usługi mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane,  

a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczony, według swobodnej decyzji 

Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Użytkowników-

Kupujących. 

 

3.8 Jeśli jesteś osobą odwiedzającą Stronę („Odwiedzający”), możesz przeglądać treści dostępne na 

stronie i inne informacje publikowane na stronie „Wypromuj się”. Nie będziesz jednak uważany 

http://www.slyfe.pl/
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za potencjalnego Kupującego i nie będziesz mógł korzystać z płatnych usług jakie oferuje Strona. 

Niniejszy Regulamin może jednak mieć dla Ciebie wartość informacyjną.  

 

4. Możliwość wypromowania się na stronie głównej  

 

4.1 Użytkownik portalu SLYFE może zdecydować się na wykupienie usług na Stronie, mające na celu 

wypromowanie się na stronie głównej Portalu. Informacje dotyczące Usług zostaną udostępnione 

w ramach specjalnej, poświęconej tym usługom stronie, dostępnej w zakładce ‘Wypromuj się’, 

znajdującej się na stronie głównej portalu SLYFE. Kupujący loguje się do Strony „Wypromuj się” 

bezpośrednio przez portal SLYFE – zakładkę ‘Wypromuj się’, przekierowującą Użytkownika SLYFE 

do Strony, dostępnej pod adresem www.slyfe.pl/wypromujsie.   

 

4.2 „Wypromuj się w SLYFE” oferuje następujące Usługi: 

 

4.2.1 Promocja Twojego profilu  

 

Użytkownicy (dokładnie ‘Sportowiec’, ‘Trener’, ‘Specjalista, ‘Agent’ oraz ‘Sponsor’) mogą zwiększyć 

widoczność swojego profilu i wypromować się na stronie głównej portalu SLYFE, a także w wynikach 

wyszukiwania w zakładkach w belce menu SLYFE poprzez wykupienie jednej z opcji dostępnych  

na stronie „Wypromuj się”. SLYFE na życzenie Użytkownika dostarczy Użytkownikowi statystyki 

dotyczące liczby Użytkowników, którzy zobaczyli i kliknęli jego profil w czasie trwania płatnej Usługi. 

 

Opcję „Promocja profilu” można wykupić na różne okresy (do wyboru: trzy, siedem, czternaście  

i trzydzieści dni), a naliczona opłata będzie się różnić w zależności od wybranego okresu i rodzaju 

Pakietu. Opcja Promocji na stronie głównej ma zastosowanie przez wyznaczony okres i jest usługą 

jednorazową. Jeśli Użytkownik będzie chciał ponownie zwiększyć widoczność swojego profilu, będzie 

musiał ponownie uiścić należną opłatę, w zależności od wybranego okresu, rodzaju i ceny Pakietu.  

4.2.2 Oferta współpracy od klubów 

 

Użytkownik (w tym wypadku wyłącznie ‘Klub’) może zwiększyć widoczność swojego profilu  

i wypromować się na stronie głównej, udostępniając swoją ofertę współpracy dla pozostałych 

Użytkowników poprzez wykupienie jednej z opcji dostępnych na stronie „Wypromuj się”. SLYFE na 

życzenie Użytkownika dostarczy Użytkownikowi statystyki dotyczące liczby Użytkowników, którzy 

zobaczyli i kliknęli jego profil w czasie trwania płatnej Usługi. 

 

Opcję „Oferta współpracy” można wykupić na różne okresy (do wyboru: trzy, siedem, czternaście  

i trzydzieści dni), a naliczona opłata będzie się różnić w zależności od wybranego okresu i rodzaju 

Pakietu. Opcja Promocji na stronie głównej ma zastosowanie przez wyznaczony okres i jest usługą 

jednorazową. Jeśli Użytkownik będzie chciał ponownie dodać ofertę współpracy i zwiększyć 

widoczność swojego profilu, będzie musiał ponownie uiścić należną opłatę, w zależności od wybranego 

okresu, rodzaju i ceny Pakietu.  

 

 

http://www.slyfe.pl/wypromujsie
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4.2.3 Powierzchnie reklamowe dla firm  

 

Firmy, w szczególności związane z branżą sportową, mogą w łatwy sposób dotrzeć  do konkretnej grupy 

odbiorców, umieszczając płatny baner reklamowy na stronie głównej portalu SLYFE. Załączony plik 

graficzny o określonym rozmiarze, umożliwi organizacji zachęcenie odbiorcy do zapoznania się  

z reklamą firmy. Kliknięcie w baner przeniesie Odwiedzającego i/lub Użytkownika do promowanej 

strony, np. danej kategorii produktów lub do konkretnego towaru i/lub usług. SLYFE na życzenie 

Kontrahenta, dostarczy statystyki dotyczące liczby Użytkowników, którzy zobaczyli i kliknęli w jego 

baner reklamowy w czasie trwania płatnej Usługi. 

 

Opcję „Powierzchni reklamowej” można wykupić na różne okresy (do wyboru: trzy, siedem, czternaście  

i trzydzieści dni), a naliczona opłata będzie się różnić w zależności od wybranego okresu i rodzaju 

Pakietu. Opcja ta, wyświetlana na stronie głównej ma zastosowanie przez wyznaczony okres i jest 

usługą jednorazową. Jeśli dana firma będzie chciała ponownie wykupić reklamę, będzie musiała 

ponownie uiścić należną opłatę, w zależności od wybranego okresu, rodzaju i ceny Pakietu.  

5. Składanie zamówienia 

 

5.1 Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie jako zarejestrowany Użytkownik Portalu SLYFE. 

Jednocześnie oznacza to, że Kupującym może być tylko Użytkownik, który posiada konto  

w SLYFE. Kupujący nie może założyć konta w trakcie składania zamówienia. 

 

5.2 W celu złożenia zamówienia, Kupujący realizuje następujące kroki: 

1) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do 

koszyka”, 

2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk “Przejdź do kasy”, 

3) wybrać metodę płatności za zamówienie, 

4) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować. Kupujący akceptuje Regulamin, jeśli 

zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu 

jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.  

5) kliknąć w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

6) wypełnić gotowy formularz zamówienia zawierający niezbędne dane do złożenia 

zamówienia. Z chwilą przesłania formularza, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest 

umowa sprzedaży o możliwość wypromowania się na stronie głównej portalu SLYFE. Umowa 

zawierana jest na czas określony, wynikający bezpośrednio z ilości dni zatwierdzonych przez 

Kupującego.  

5.3 W formularzu zamówienia konieczne jest podanie tego samego adresu e-mail, który został użyty 

przy zakładaniu konta w SLYFE. Zamówienia realizowane na stronie „Wypromuj się” są połączone 

z Kontem Użytkownika i widoczne w sekcji ‘Promocja profilu’, dostępnej na Panelu Użytkownika.  

 

5.4 Podanie adresu do wysyłki zamówienia jest zbędne. Zamówienie jest realizowane wyłącznie za 

pomocą usług elektronicznych.  
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5.5 Opcja “Kupuj jako gość” jest niedostępna. Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla Użytkowników 

posiadających konto na portalu SLYFE. 

  

6. Metody płatności 

 

6.1 Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówioną usługę: 

1) płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 

2) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy 

 

6.2 Do zrealizowanej płatności za usługę, Sprzedający dołącza fakturę VAT. 

 

6.3 Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za złożone zamówienie w postaci płatności za 

pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem 

zapłaty”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24, celem 

dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie z powrotem 

przekierowany na stronę „Wypromuj się w SLYFE” z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą 

chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy 

Kupującym, a Sprzedawcą. 

 

6.4 Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem 

przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, po kliknięciu w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem 

zapłaty”, Kupujący zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia 

zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za 

zawartą pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą. 

 

7. Płatność za Usługi  

 

7.1 Czas trwania Usługi wraz z obowiązującymi opłatami zostanie przedstawiony Kupującemu przed 

dokonaniem płatności. Aby zapłacić za Usługi, Kupujący musi podać niezbędne dane do 

odpowiedniej metody płatności, która jest dostępna na Stronie. Do wyboru są: 

1) płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 

2) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy 

Jeżeli po wybraniu odpowiedniej metody płatności i przelaniu środków na konto Sprzedającego zajdzie 

podejrzenie, że dane osobowe i konto należą do osoby trzeciej, Kupujący może zostać poproszony  

o przedstawienie dodatkowego dowodu, że konto bankowe rzeczywiście należy do Kupującego.  

7.2 Płatności za Usługi są przetwarzane przez Dostawcę Usług Płatniczych. Korzystanie przez 

Kupującego z usług przetwarzania płatności świadczonych przez Dostawcę Usług Płatniczych 

będzie podlegało zasadom i warunkom Dostawcy Usług Płatniczych. Potwierdzenie dokonania 

zakupu zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Adres powinien być 

ten sam jak przypisany do konta Użytkownika SLYFE). Przy zakupie Usług, Użytkownicy-Kupujący 

przyjmują do wiadomości, że strona „Wypromuj się w SLYFE” rozpocznie oferowanie tych Usług 
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niezwłocznie po dokonaniu płatności, w związku z czym Użytkownicy-Kupujący wyraźnie zrzekają 

się prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do tych Usług. 

 

7.3 SLYFE zawiera umowę z Dostawcą Usług Płatniczych na przetwarzanie płatności dokonywanych 

z użyciem Zintegrowanego Systemu Płatności oraz na przechowywanie informacji dotyczących 

wszelkich innych metod płatności oferowanych na Stronie. W celu skorzystania   

z Zintegrowanego Systemu Płatności, Użytkownik-Kupujący zawrze umowę bezpośrednio  

z Dostawcą Usług Płatniczych i zaakceptuje jego warunki i zasady. Użytkownicy-Kupujący zostaną 

poproszeni o potwierdzenie tego podczas podsumowania Transakcji.  

 

7.4 Kwota za wybraną usługę jest przechowywana na rachunku zastrzeżonym, obsługiwanym przez 

Dostawcę Usług Płatniczych. Wraz z rozpoczęciem Transakcji, Dostawca Usług Płatniczych 

pobiera środki od Kupującego na rzecz Sprzedawcy i przechowuje te środki na rachunku 

zastrzeżonym do ich wypłaty. SLYFE pomaga Kupującym w korzystaniu z usług świadczonych 

przez Dostawcę Usług Płatniczych i służy Kupującym bezpośrednią pomocą. Aby uniknąć 

wątpliwości, strona „Wypromuj się w SLYFE” nie oferuje Kupującym żadnych usług przetwarzania 

płatności. Kupujący ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przekazanie właściwych informacji 

dotyczących swoich danych i wszelkich innych metod płatności oferowanych na Stronie. 

„Wypromuj się w SLYFE” niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność za informacje przekazane 

przez Kupujących w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.  

 

7.5 W przypadku korzystania z Zagranicznych Płatności Online, po wybraniu produktu/usługi  

i dodaniu jej do koszyka, kwota jest automatycznie przeliczana na złotówki. Podczas składania 

Zamówienia, wyświetlana kwota zawiera już mający zastosowanie kurs przeliczenia waluty  

i opłatę za przeliczenie. Opłata za przeliczenie waluty stosowana przez Dostawcę Usług 

Płatniczych wynosi 1,2% lub 3% ceny Usługi oraz/lub wszelkich należnych podatków, w zależności 

od waluty będącej przedmiotem przewalutowania. Serwis pobiera prowizję za obsługę transakcji. 

 

7.5.1 Zagraniczne Płatności Online obsługiwane przez Przelewy24 mają kilka istotnych korzyści: 

 ograniczone ryzyko popełnienia błędu, ponieważ wszystkie dane sprzedającego są 

uzupełniane przez system, 

 znajomość kwoty transakcji przed dokonaniem płatności walutowej, 

 w serwisie Przelewy24 możliwość realizacji płatności dla ponad 280 banków, 

 bezpieczeństwo transakcji. 

 

8. Zakończenie Transakcji 

 

8.1 Kwota za wybraną usługę, zapłacona przez Kupującego będzie przechowywana przez Dostawcę 

Usług Płatniczych na rachunku zastrzeżonym, dopóki Transakcja nie zostanie zakończona. 

Transakcja zostaje zakończona: 

1) gdy zlecenie płatnicze Kupującego dla Dostawcy Usług Płatniczych zostanie zarejestrowane 

przez Dostawcę Usług Płatniczych,  

2) gdy wpłacone środki przez Kupującego zostaną zaksięgowane na koncie bankowym 

Sprzedawcy. 
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8.2 Ograniczenia w korzystaniu z Zintegrowanego Systemu Płatności  

 

Prawo do korzystania z Zintegrowanego Systemu Płatności przysługuje wyłącznie w przypadku kupna 

we własnym imieniu. Zdecydowanie zakazuje się korzystania z płatnych usług przez osoby trzecie.  

 

8.3 Dozwolone Usługi  

 

Zintegrowany System Płatności służy wyłącznie przeprowadzaniu Transakcji dotyczących Usług  

na stronie „Wypromuj się w SLYFE” i żadnych innych produktów lub usług.  

 

8.4 Waluta i Podatki 

 

Ostateczna kwota widoczna w podsumowaniu zamówienia jest automatycznie przeliczana na złotówki 

i zawiera obowiązujący podatek VAT. 

9. Realizacja zamówienia 

 

9.1 Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 5 niniejszego 

Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie 

zamówienia. 

 

9.2 Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, 

zobowiązany jest zapłacić za złożone zamówienie w terminie 2 dni od chwili zawarcia umowy. Po 

upływie terminu do zapłaty, zamówienie zostanie anulowane i uznane za nieważne.  

 

9.3 Realizacja zamówienia polega na potwierdzeniu wykonania jednej z dostępnych Usług  

i rozpoczęciu oferowania opłaconej Usługi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na 

konto.  

 

9.4 Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych. W przypadku kiedy możliwość 

wypromowania się na stronie głównej portalu SLYFE będzie tymczasowo wstrzymana ze względu 

na brak dostępności, Użytkownik-Kupujący zostanie o tym poinformowany i zostanie 

przydzielony do odpowiedniej listy oczekujących. Z chwilą gdy zwolni się dostępne miejsce, 

rozpocznie się usługa promowania się Użytkownika.  

 

9.5 Zamówienie może obejmować tylko jeden konkretny produkt. Do wyboru dostępne są: 

‘Promocja Twojego profilu’, ‘Oferta współpracy od klubów’ oraz ‘Powierzchnia reklamowa dla 

firm’. Czas trwania usługi jest wybierany bezpośrednio przez Kupującego. Do wyboru jest 

konkretna liczba dni kalendarzowych: 3, 7, 14 lub 30.  

 

9.6 Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie. 

 

9.7 Po zrealizowaniu zamówienia, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego 

potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie aktywację usługi wybranej przez Kupującego. 
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10. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta 

 

10.1 Przy zakupie Usług, Użytkownicy-Kupujący przyjmują do wiadomości, że strona „Wypromuj się 

w SLYFE” rozpocznie oferowanie tych Usług niezwłocznie po otrzymaniu płatności na konto 

Sprzedawcy, w związku z czym Użytkownicy-Kupujący wyraźnie zrzekają się prawa do odstąpienia 

od umowy w odniesieniu do tych Usług. 

 

10.2 Po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu przycisku “Zamawiam z obowiązkiem 

zapłaty”, wprowadzanie jakichkolwiek zmian czy zmiana decyzji Kupującego są zabronione.  

 

11. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę 

 

11.1 Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, 

zobowiązany jest zapłacić za złożone zamówienie w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy. Po 

upływie terminu zapłaty, zamówienie zostanie anulowane i uznane za nieważne.  

 

12. Prawa i obowiązki Sprzedawcy 

 

12.1 Sprzedawca ma obowiązek zapewnić Kupującemu aktywację opłaconej usługi, zgodną  

z zamówieniem w terminie jednego lub dwóch dni roboczych.  

 

12.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli aktywowana usługa nie działa  

na stronie głównej portalu SLYFE.  

 

12.3 Możliwe jest, że usługa wybrana przez Kupującego będzie chwilowo nieaktywna na Stronie. 

Potencjalny Kupujący ma możliwość śledzenia dostępności usługi, po wybraniu opcji 

powiadomienia o dostępności przez Sprzedawcę.  

 

13. Prawa i obowiązki Kupującego  

 

13.1 Jeżeli sprzedana usługa nie działa – jest problem z aktywacją lub miniatura profilu nie 

wyświetla się poprawnie na stronie głównej Portalu, Kupujący może: 

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 

2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i poprosić o zwrot kosztów 

 

13.2 Kupujący może złożyć reklamację, wysyłając maila na adres sklep@slyfe.pl.  

 

13.3 Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia 

doręczenia mu reklamacji w formie elektronicznej.  

 

 

 

 

mailto:sklep@slyfe.pl
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14. Gromadzenie danych o Użytkownikach  

 

14.1 W celu prawidłowego świadczenia usług przez Stronę, zabezpieczenia prawnego interesu 

SLYFE oraz w celu zapewnienia zgodności działania Strony z obowiązującym prawem, „Wypromuj 

się w SLYFE” gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach. 

 

14.2 W celu prawidłowego świadczenia usług, Strona wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe 

informacje o Użytkownikach w plikach cookies. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania 

danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Polityka cookies” oraz w „Polityce 

prywatności”, stanowiących integralną część Regulaminu. 

 

14.3 Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 

 

14.4 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

 

14.5 Podanie danych osobowych przez Kupującego jest niezbędne do realizacji zamówienia. 

 

14.6 Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja 

zamówienia, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego. 

 

14.7 Sprzedawca gwarantuje zachowanie poufności wszelkich udostępnionych mu danych 

osobowych. 

 

14.8 Dane zbierane automatycznie  

 

14.8.1 Do sprawnego działania Strony oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o 

Użytkownikach. Do danych tych należą: 

a. Adres IP 

b. Typ przeglądarki 

c. Rozdzielczość ekranu 

d. Przybliżona lokalizacja 

e. Otwierane podstrony serwisu 

f. Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu 

g. Rodzaj systemu operacyjnego 

h. Adres poprzedniej podstrony 

i. Adres strony odsyłającej 

j. Język przeglądarki 

k. Prędkość łącza internetowego 

l. Dostawca usług internetowych 

m. Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics: 

n. Płeć 

o. Wiek 

p. Zainteresowania 

q. Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam 

r. Dane związane z remarketingiem 
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14.8.1.1 Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe. 

 

14.9 Dane zbierane podczas realizacji zamówienia   

 

14.9.1 Dane zbierane podczas realizacji zamówienia są następujące: imię, nazwisko, adres e-mail.  

 

14.9.2 W przypadku Użytkowników zalogowanych (posiadających konto na Portalu), w plikach 

cookies zapisywanych na urządzeniu Użytkownika może być umieszczony identyfikator 

Użytkownika powiązany z jego kontem.  

 

14.10 Dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich 

przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach 

określonych szczegółowo w: 

 

14.10.1 ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.z 2013 r. 

poz), 

14.10.2 ustawie z dnia 29 sieprnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2014r. poz 

118), 

14.10.3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.  

w sprawie danych osobowych (Dz.U.Nr 100, poz. 1024). 

 

14.11 Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w pkt. 15.10 

powyżej, w tym w szczególności do: 

1) wglądu do swoich danych osobowych, 

2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 

usunięcia z miejsca, w którym zostały zebrane. 

15. Pliki cookies  

 

15.1 Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, 

przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). 

Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. 

 

15.2 Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie 

uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach 

marketingowych (re-marketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. 

 

15.3 Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji 

przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu 

końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Kupującego może być 

utrudnione. 
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15.4 Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Kupującego usunięte po ich 

zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, poprzez 

konfigurację plików cookies dostępną na Stronie, przez programy służące w tym celu lub 

skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego 

korzysta Kupujący. 

 

16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 

16.1 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze 

sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez 

strony konfliktu. 

 

16.2 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  

i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 

 

1). zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie 

sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, 

 

2). zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym  

a Sprzedawcą, 

 

3). skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji 

społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

 

16.3 Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzeń roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej 

https://uokik.gov.pl/.  

 

16.4 Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem 

https://commission.europa.eu/index_en. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy 

konsumentami i przedsiębiorcami, dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 

dotyczącego zobowiązań umownych, wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy 

o świadczenie usług. 

 

17. Prawa autorskie 

 

17.1 Właścicielem Strony „Wypromuj się w SLYFE” oraz wszelkich praw autorskich do Strony jest 

Usługodawca – firma "MULTITASK S.C.", z adresem siedziby: ul. Wilgowa 3, 51-418 Wrocław, NIP: 

8951991170. 

 

17.2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości 

informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronach www.slyfe.pl/wypromujsie 

i www.slyfe.pl w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, bez zgody autora jest zabronione. 

 

https://uokik.gov.pl/
https://commission.europa.eu/index_en
http://www.slyfe.pl/wypromujsie
http://www.slyfe.pl/
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17.3 Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące tę stronę we fragmentach, jak i w całości, 

bez wiedzy i zgody autora będą podlegać odpowiedzialności karnej. Przedmiotem prawa 

autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony  

w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania. Ochrona 

przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca, którego 

autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego 

działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się 

naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby 

złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, 

sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę, albo – na żądanie Usługodawcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę 

pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. 

 

17.4 Kopiowanie i rozpowszechnianie wszelkich materiałów i treści Strony, bez właściwego 

zezwolenia jest całkowicie zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało 

odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego. Znaki towarowe i produkty 

poszczególnych firm będące ich własnością również podlegają ochronie praw autorskich. 

 

17.5 Część danych zamieszczonych na stronie „Wypromuj się w SLYFE” są chronione prawami 

autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób  

z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji 

darmowej. 

 

17.6 Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, 

kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach 

wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, 

Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, 

materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się na Stronie bez pisemnej zgody lub 

zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela. 

 

17.7 Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste 

informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor 

rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych na Stronie tekstów, ale 

już nie kopiowania całości lub części artykułów, o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym 

materiale udostępnionym na Stronie. 

 

17.8 Wszelkie prawa zastrzeżone  

 

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny internetowej www.slyfe.pl/wypromujsie jest firma 

"MULTITASK S.C.", z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wilgowa 3, 51-418 Wrocław, NIP: 8951991170. Dostęp 

do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim 

przepisom prawa, w szczególności: 

http://www.slyfe.pl/wypromujsie
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a. ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.), 

b. ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 

poz.1503 z późn. zm.), 

c. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 

poz. 631 z późn. zm.)  

d. ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.). 

 

18. Postanowienia końcowe 

 

18.1 Regulamin jest integralną częścią zawieranej umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym,  

a Sprzedawcą. 

 

18.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej „Wypromuj się  

w SLYFE”. 

 

18.3 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed 

zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą dacie zawarcia umowy. 

 

18.4 Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi na Stronie były oferowane w sposób ciągły. 

Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub 

niedozwoloną ingerencją Kupujących, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych 

automatycznych programów. 

 

18.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych  

na Stronie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego 

powiadomienia Użytkowników korzystających z usług Portalu SLYFE i Strony „Wypromuj się  

w SLYFE”.  

 

18.6 Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia 

Strony w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez 

wcześniejszego uprzedzania o tym Kupujących-Użytkowników portalu SLYFE i „Wypromuj się”. 

 

18.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Strony na stałe, bez wcześniejszego 

uprzedzania o tym Kupujących i Odwiedzających. 

 

18.8 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich 

praw i obowiązków związanych ze Stroną, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek 

sprzeciwów przez Kupujących i Użytkowników. 

 

18.9 Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy znajdują się na tej podstronie pod aktualnym 

Regulaminem. 

 

18.10 We wszelkich sprawach związanych z działalnością Strony należy kontaktować się  

z „Wypromuj się w SLYFE”, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@slyfe.pl. Kontakt przy 

mailto:sklep@slyfe.pl
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użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonymi 

usługami na Stronie „Wypromuj się w SLYFE”.  

 


