
 

Regulamin portalu społecznościowego  

 
§ 1 

Postanowienia wstępne 
 

1. Portal społecznościowy PAVILION dostępny pod adresem internetowym 
https://pavilions.pl/ prowadzony jest przez PAWŁA GROMACKIEGO, prowadzącego 
jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ GROMACKI „PAVILION” 
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5423132734, REGON: 
200416266.  

2.  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług 
drogą elektroniczną przez PAVILIONS za pośrednictwem serwisu https://pavilions.pl/ 
(zwanego dalej: „Serwisem”).  

 
§ 2 

Definicje 

1. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz 
Użytkowników Serwisu. Administratorem jest PAWEŁ GROMACKI, prowadzący 
jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ GROMACKI „PAVILION” 
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5423132734, REGON: 
200416266. 

2. Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym 
https://pavilions.pl/ 

3. Użytkownik Serwisu - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, zwany dalej w 
regulaminie Użytkownikiem.  

4. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego 
wprowadza on dane i zarządza nimi. 

5. Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez 
niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, 
jak również może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

6. Regulamin portalu społecznościowego – spis warunków, jakim muszą się 
podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu, zwany dalej 
Regulaminem. Zalogowanie  się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją 
Regulaminu. 

7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz 
Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin.  

8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach 
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej 
fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej 
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy 
włącznie. 

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 
konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.). 



10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze 
zm.). 

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

 

§ 3 
Postanowienia ogólne  

 

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa 
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej 
Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Administratora Serwisu, 
a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny 
z Regulaminem.  

     2.   Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla    
           Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,  
           systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne 
           wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to  
           przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub  
           FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka   
            Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co  
            najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa  

3. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez 
Użytkowników ze Strony Serwisu, zapisywane są przez serwer Administratora na 
urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne 
działanie Strony internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. 
Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje 
zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani 
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może 
wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia 
końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować 
utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej Serwisu. 

4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 
w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach internetowych Serwisu, konieczne 
jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej. 

5. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie internetowym konieczne jest 
posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej. 

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz 
wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu internetowego, Strony Internetowej 
Serwisu lub usług świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, 
dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione 
interesy Administratora. 

7. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług 
świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania 
i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego 
Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują 
wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe 
i chroniące tożsamość korzystających z sieci internet. Administrator nigdy nie zwraca 
się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 

8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu internetowego wyłącznie 
na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu 
internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby 



interes Administratora Serwisu. 
 

§ 4 
Wymagania techniczne 

 
Do korzystania z Serwisu i niezbędne są: 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, 
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
c. włączona obsługa plików cookies,, 
d. zainstalowany program FlashPlayer. 

 
§ 5 

Sposób korzystania z Serwisu   

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, 
przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie 
(Netykieta) oraz dobrymi obyczajami. 

2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: 
o powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie 

Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych 
Użytkowników; 

o nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych; 
o powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych 

Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania 
informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również 
powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji; 

o niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej 
informacji handlowej; 

o aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu; 
o powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Serwisu oraz podmiotów 

z nim współpracujących; 
o powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię 

innych osób; 
o nieumieszczania w Serwisie oraz nieprzekazywania za jego pośrednictwem treści lub 

materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia 
społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych 
powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób; 

o niekorzystania z cudzego wizerunku, nienakłaniania do popełnienia przestępstwa, 
niepropagowania przemocy, powstrzymywania się od postępowań nagannych 
moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety; 

o powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane 
za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem. 

§ 6 
Warunki korzystania z Serwisu 

 
1. Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami 
Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis. 
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników 
Serwisu.  



3. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację 
niniejszego Regulaminu. 
4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza 
znajdującego się na stronach Serwisu. 
5. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas 
nieokreślony. 
6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem 
oświadczeń następujących treści: 

 zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia, 
 dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu, 
 dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą, 
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, 

przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

 zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów 
świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, 
których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia, 

 wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji 
systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach 
czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych 
przez PAWŁA GROMACKIEGO, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą 
pod firmą PAWEŁ GROMACKI „PAVILION” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. 
gospodarki, NIP: 5423132734, REGON: 200416266.  

7. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego 
danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce 
Prywatności, dostępnej na stronie Serwisu.  
8. Użytkownik może reklamować w jakiejkolwiek formie inne portale internetowe, forum 
internetowe, strony www oraz firmy zajmujące się działalnością konkurencyjną wobec portalu 
społecznościowego PAVILIONS, którego Administratorem jest Paweł Gromacki PAVILION. 
9. Administrator może  edytować wypowiedzi prezentowane w Serwisie, zastrzega sobie 
również prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do 
Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy: 

 wypowiedzi naruszają prawo prasowe, 
 wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub 

obraźliwe, 
 Użytkownik Serwisu zamieszcza naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem wpisy, 
 Użytkownik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora. 

10. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Użytkowników 
Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na 
innych stronach www. Użytkownik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, 
nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.  
11. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem 
społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o 
charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, 
obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, 
etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność 
innych osób.  



12. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.  
13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią 
punkty niniejszego Regulaminu. 

 
 

§ 7 
Świadczenie usług 

 
1. Administrator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi, które świadczone   
     są  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
2. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi  
    nieodpłatne: 

    a) Formularz kontaktowy 

    b) Newsletter 

    c) Obsługa zapytań przez formularz 
3. Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz 
sposobu  
    udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników  
    w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 
4. Użytkownik oświadcza, że zamieszczając na stronie zdjęcia lub/i komentarze jest ich  
    autorem, a Administrator ma prawo do użycia ich na swojej stronie. 
5. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą Formularza umieszczonego  
    na Stronie internetowej Serwisu wiadomości do innego Administratora. W celu skorzystania  
    z usługi Formularz kontaktowy Użytkownik wypełnia Formularz udostępniony na Stronach  
    internetowych Serwisu i przesyła wypełniony Formularz drogą elektroniczną do  
    Administratora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu. 
6. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na  
    zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Administratora. 
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora, na adres poczty 
elektronicznej  
    Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych  
    informacjach zamieszczanych przez Administratora na Stronie internetowej Serwisu.  
    Newsletter przesyłany jest przez Administratora do wszystkich Użytkowników, którzy 
dokonali  
    subskrypcji. 
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację 
    o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o 
możliwości  
    i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 
9. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który podczas Rejestracji aktywuje  
    odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.  
10. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez  
    wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej  
    wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter. 
11. Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług  
    świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę  
    Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa 
lub  
    postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług  
    świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa –  
    szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony internetowej  
    Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług  



    świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do 
    rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika  
    i usług świadczonych drogą elektroniczną. Administrator drogą elektroniczną zawiadamia  
    Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych 
    drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 
  

§ 8 
Usługi oferowane w Serwisie 

 
1. Administrator oferuje usługi bezpłatne Użytkownikom Serwisu.  
 
2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności: 

 rejestracja, 
 logowanie (i dodatkowe opcje jak reset hasła), 
 założenie i edycja profilu (uzupełniania danych, wgrywanie zdjęć profilowych), 
 prowadzenia i zarządzania profilem, 
 wyświetlanie profilu Użytkowników (profile są publiczne), 
 udostępnianie postów (treść, zdjęcie lub film), 
 komentowania postów,  
 możliwość obserwowania innych Użytkowników, 
 udostępniania cudzych postów na własnym profilu, 
 możliwość czatowania z innymi Użytkownikami. 

3.  Usługi płatne w Serwisie dotyczą oddawania głosów na zdjęcia konkursowe. 
  

§ 9 
Prawa Użytkownika 

 
1. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo: 

 do samodzielnego poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie 
lub zdezaktualizowały się, zmiana danych we własnym profilu na Serwisie, 

 do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) tj.  
usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych, w 
szczególności poprzez usuniecie danych z Serwisu lub zlikwidowanie konta, 

 do ograniczenia przetwarzania danych,  ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie 
do ich przechowywania, 

 dostępu do danych tj. uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych 
osobowych Użytkownika oraz kopii danych. 

 do przenoszenia danych tj. uzyskania danych osobowych Użytkownika, które zostały 
przekazane lub wskazania innego administratora, któremu powinny być przekazane, o 
ile będzie to technicznie możliwe. 

2. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów 
prawa. Prawo do sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania danych: 

 na potrzeby marketingu bezpośredniego. Serwis zaprzestanie przetwarzania danych 
Użytkownika w tym celu. 

 w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie lub 
interesie publicznym. Serwis zaprzestani przetwarzania danych w tych celach, o ile nie 
będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. 

3. Prawo do wycofania zgody – Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą 
wyraził. Od złożenia takiej dyspozycji Serwis nie będzie już przetwarzać danych we wskazanym 



przez Użytkownika celu. Do czasu wycofania zgody przez Użytkownika Serwis ma prawo 
przetwarzać jego dane. 

 
§ 10 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz 
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach 
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji 
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami 
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu 
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o 
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora 
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między 
Konsumentem a Sprzedawcą.  

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu 
między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego 
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań 
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w 
każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie 
Serwisu. O fakcie zmian Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość w serwisie 
dostępną w powiadomieniach na koncie Użytkownika. 
2. Szczegółowe kanały komunikacji i adresy do kontaktu z Administratorem zostały podane na 
stronie Serwisu. 
3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych 
przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim 
te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu 
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach 
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  
5. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem 



unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 


