REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU JESZ CO LUBISZ
I.

Definicje.

Terminy użyte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają odpowiednio:
1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług Jesz co lubisz;
2. Administrator (My) - Time SA z siedzibą w Warszawie (04-190), przy ul. Jubilerskiej 10,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000295857, NIP: 526-10-04-620, REGON: 010750727, o kapitale zakładowym 25 070 000,00
zł (w całości opłaconym). Administrator jest Stroną umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji
Umowy;
3. Użytkownik (Ty) - osoba fizyczna, która korzysta z usług Jesz co lubisz świadczonych przez
Administratora oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
4. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przez serwis Jesz co lubisz zawarta
zgodnie z Regulaminem pomiędzy Administratorem a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej
Regulaminem;
5. Jesz co lubisz - nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz
Użytkowników na mocy Umowy;
6. Serwis Jesz co lubisz - strona internetowa umieszczona pod adresem: https://jeszcolubisz.pl
(https://jeszcolubisz.poradnikzdrowie.pl) wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej
część, przy wykorzystaniu której Administrator świadczy Użytkownikom usługi Jesz co lubisz;
7. Subskrypcja – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług Jesz co
lubisz w wybranym okresie;
II. Postanowienia ogólne.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez nas poprzez Serwis
Jesz co lubisz na Twoją rzecz, stanowiących w szczególności komponowanie indywidualnych
planów żywieniowych na podstawie wskazanych nam informacji, z uwzględnieniem
indywidualnie przez Ciebie określonych celów.
Właścicielem i administratorem Serwisu Jesz co lubisz jest Administrator.
Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie
korzystania przez Ciebie z poszczególnych usług Jesz co lubisz.
Podczas prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług
świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Jesz co lubisz może być utrudniony lub
niemożliwy. Zobowiązujemy się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie
występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
Wszelkie opinie i komentarze publikowane przez Użytkowników w Serwisie Jesz co lubisz są
wyłącznie prywatnymi opiniami Użytkowników.
Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania opinii lub
komentarzy użytkowników zamieszczanych w Serwisie Jesz co lubisz. W przypadku zgłoszenia
nam, że opinia lub komentarz narusza prawo, usuniemy taką treść i możemy zablokować dostęp
do konta w Serwisie Jesz co lubisz.
Usługi świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy,
Regulaminu oraz oświadczeń stron.

III. Warunki świadczenia usług Jesz co lubisz.
A. Warunki techniczne.
1. Dla korzystania z usług Jesz co lubisz konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów
technicznych:
(1) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
(2) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

2.

(3) aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
(4) prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny
Windows 7 lub nowszej, lub system operacyjny Apple w wersji macOS 10.12, lub nowszej,
lub system operacyjny Android w wersji 7.0, lub nowszej, lub system operacyjny iOS w
wersji 11.4.1, lub nowszej;
(5) prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka
internetowa Internetowa w aktualnej wersji Mozilla Firefox albo Google Chrome, albo
Opera, albo Safari, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów
hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
(6) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt
powyżej, akceptacja plików Cookie;
(7) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt
powyżej, obsługa skryptów Java Script;
(8) prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie
komputerowe Adobe Flash Player w wersji 30.0 lub nowszej.
Korzystanie z usług Jesz co lubisz możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w
urządzeniu, przy użyciu którego korzystasz z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt 4
powyżej systemów operacyjnych, jednakże zastrzegamy, iż ze względów technologicznych mogą
w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług Jesz co lubisz.

B. Warunki formalne.
1.

2.

3.

4.

Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
(1) ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie,
(2) zaakceptowała Regulamin.
Aby założyć konto w Serwisie Jesz co lubisz musisz wypełnić formularz rejestracyjny, a w
szczególności zdefiniować nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazać adres aktywnego
konta poczty elektronicznej, którego używasz do korespondencji w sprawach związanych z
korzystaniem z usług Serwisu Jesz co lubisz. Aktywacja konta Użytkownika wymaga
potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Ci za pośrednictwem poczty
elektronicznej na wskazany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym adres.
W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług Jesz co lubisz powinieneś:
(1) założyć konto w Serwisie Jesz co lubisz (zgodnie z punktem III.B.2) i zalogować się,
(2) dokonać wyboru jednego z indywidualnych planów żywieniowych,
(3) dokonać wyboru długości okresu, na jaki kupujesz daną usługę,
(4) uzupełnić w ustawieniach konta w Serwisie Jesz co lubisz informacje niezbędne do
wygenerowania pierwszego z rzędu indywidualnego planu żywieniowego,
(5) dokonać przedpłaty Subskrypcji,
(6) przed przystąpieniem do korzystania z usług Jesz co lubisz stanowiących plany żywieniowe
ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania planu
żywieniowego, i prowadzić takie konsultacje także na bieżąco w trakcie korzystania z
planów żywieniowych przygotowanych w ramach usługi Jesz co lubisz,
(7) oświadczyć, czy wyrażasz zgodę na świadczenie usług poprzez dostarczanie treści o
charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
Na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014
poz. 827) nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług Jesz co lubisz w
postaci usługi kompleksowego planu żywieniowego, z uwagi na charakter świadczenia usług,
których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą
przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas
o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

C. Ogólne warunki korzystania z usług Jesz co lubisz
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W celu korzystania z usługi Jesz co lubisz zobowiązany jesteś podać nam wyłącznie prawdziwe
dane dotyczące twojej osoby, na podstawie których ocenimy spełnianie przez Ciebie określonych
Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług Jesz co lubisz oraz do
dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny
w danym momencie stan faktyczny.
Rozpoczynając korzystanie z usług Jesz co lubisz, przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że:
(1) stosowanie planu żywieniowego określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku
istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jego stosowania. Oświadczasz, iż przed
przystąpieniem do stosowania wybranego spośród oferowanych w ramach odpłatnej usługi
Jesz co lubisz planu żywieniowego, przeprowadziłeś z odpowiednim lekarzem konsultacje
celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia zgodnie z
wybranym planem żywieniowym,
(2) indywidualny plan żywieniowy umożliwia Ci ułożenie systemu żywienia ułatwiającego
osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała, przy czym waga ta nie może być mniejsza
niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację
Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI),
(3) indywidualne plany żywieniowe, mimo iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej
wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie
gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Ciebie efektów, za co nie ponosimy
odpowiedzialności.
Udzielamy Ci, ograniczonej w czasie okresem ważności Subskrypcji, licencji niewyłącznej,
uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług Jesz co lubisz,
wyłącznie jednak na Twój użytek własny związany bezpośrednio z korzystaniem z usług Jesz co
lubisz. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wykorzystywane wyłącznie
w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Ciebie do korzystania z
usług Jesz co lubisz zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych
nośnikach pamięci elektronicznej. Wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji zawiera się w
kwocie danej Subskrypcji.
Jesteś zobowiązany chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do Twojego konta w
Serwisie Jesz co lubisz, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
Jesteś zobowiązany do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Jesz co lubisz, nie
wolno Ci także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Jesz co lubisz
do używania osobom trzecim.
Usługi przez nas świadczone przeznaczone są wyłącznie na Twój użytek własny i nie mogą być
wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o
charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub
poglądowych.
Jesteś zobowiązany do korzystania z usług Jesz co lubisz wyłącznie zgodnie z Regulaminem,
obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci
Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
W toku korzystania z usług Jesz co lubisz nie możesz:
(1) posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także
naruszającymi prawa nasze lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub
obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,
w szczególności zaś nie możesz:
• publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
• publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
• publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych
z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad
związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować
instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.
(2) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności
pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio
zaangażowanych przy świadczeniu usług Jesz co lubisz.

9.

Zastrzegamy sobie prawo do blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie Jesz co lubisz
obejmujących materiały lub treści o charakterze bezprawnym lub naruszających choćby tylko w
części postanowienia Regulaminu.
10. Nie obciążają nas koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem
rzeczy przy użyciu których korzystasz z usług Jesz co lubisz.
IV. Zakres usług Jesz co lubisz.
1.

2.

3.

W zakres świadczonej przez nas odpłatnie usługi Jesz co lubisz wchodzi indywidualny plan
żywieniowy na okres ważności Subskrypcji, generowany w oparciu o Twoje założenia, wytyczne
i postępy oraz uwzględniający założony przez Ciebie cel wraz ze wszystkimi dodatkowymi
funkcjonalnościami.
W ramach indywidualnego planu żywieniowego możesz wybrać jedną z diet następujących
rodzajów:
1. Dieta Klasyczna
2. Dieta Wygodna
3. Dieta Dla oszczędnych
4. Dieta Wegetariańska
5. Dieta Wegańska
6. Dieta Bezglutenowa
7. Dieta Cukrzycowa
8. Dieta Hashimoto
9. Dieta DASH
10. Dieta MIND
11. Dieta Dla aktywnych
12. Dieta Wysokobiałkowa
13. Dieta Na masę
W ramach odpłatnych usług Jesz co lubisz stanowiących indywidualne plany żywieniowe
umożliwiamy ponadto w okresie ważności Subskrypcji bieżące konsultacje z dietetykiem
dokonywane za pośrednictwem zaimplementowanego w Serwisie komunikatora internetowego.

V. Opłaty.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
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9.

Jednym z warunków korzystania przez Ciebie z odpłatnych usług Jesz co lubisz jest posiadanie
ważnej w danym momencie Subskrypcji na daną usługę Jesz co lubisz.
Aktywacja danej Subskrypcji następować będzie każdorazowo w dniu, w którym zaksięgowano
dokonanie wpłaty.
Ważność Subskrypcji liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego
dnia okresu obowiązywania danej Subskrypcji.
Okres ważności Subskrypcji jest niepodzielny i nieprzerwany.
W przypadku, gdy przed upływem okresu ważności danej Subskrypcji opłacisz kolejną
Subskrypcję za tę samą odpłatną usługę Jesz co lubisz okres ważności tak opłaconej Subskrypcji
ulega wydłużeniu o liczbę dni jakie zostały w poprzednio wykupionej Subskrypcji.
Usługi Jesz co lubisz dostępne są w następujących Subskrypcjach:
Cena
Rodzaj Subskrypcji
Dwumiesięczna (2 miesiące) 99 zł
Półroczna (6 miesięcy)
199 zł
Ceny Subskrypcji wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż
zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
Subskrypcję można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze
sposobów proponowanych Ci przez operatorów płatności.
Dana Subskrypcja związana jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie Jesz co
lubisz w ramach którego został uregulowany, w szczególności zaś, że nie ma możliwości
zaliczenia go na poczet innych zobowiązań lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

VII. Polityka prywatności - informacje o przetwarzaniu danych.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Administratorem Danych Osobowych w Serwisie - Time SA z siedzibą w Warszawie (04-190),
przy ul. Jubilerskiej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000295857, NIP: 526-10-04-620, REGON: 010750727,
o kapitale zakładowym 25 070 000,00 zł (w całości opłaconym).
Jako Administrator Danych Osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba,
z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem
możesz się kontaktować w następujący sposób: poprzez wiadomość e-mail na adres
iod@grupazpr.pl, lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych.
W naszym Serwisie zbieramy następujące informacje, w tym dane osobowe:
(1) płeć,
(2) wzrost,
(3) wiek,
(4) aktualna waga,
(5) docelowa waga,
(6) cel ("chcę schudnąć", "chcę przytyć", "chcę utrzymać wagę"),
(7) rodzaj pracy ("siedząca", "fizyczna", "pośrednia"),
(8) tempo odchudzania / przytycia (kg/miesiąc),
(9) imię,
(10) adres e-mail,
(11) rodzaj planu żywieniowego
(12) liczba posiłków w ciągu dnia
(13) godzina pierwszego posiłku
(14) poziom zaawansowania kulinarnego
(15) poziom zróżnicowania jadłospisu
(16) wykluczenia w diecie
(17) długość Subskrypcji
(18) data zakupu
(19) kwota zakupu
Podanie danych, o których mowa w pkt. 3, jest konieczne w następujących przypadkach:
(1) w celu korzystania z usług dostępnych w naszym Serwisie, w tym w celu wykonania umowy
zawartej pomiędzy Tobą a nami, jak również dopasowywania, analizowania i udoskonalania
usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich świadczenia,
(2) w celu rejestracji w naszym bazie poprzez założenie konta, co jest dobrowolne, ale
niezbędne do świadczenia usług; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Ciebie dane
w naszym bazie, aby ułatwić Ci korzystanie z usług w ramach naszego Serwisu,
(3) w celu umożliwienia kontaktu w związku ze świadczonymi usługami,
(4) w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcesz być informowany o
ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, możesz zostać abonentem prowadzonego
przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili
możesz się z niej wypisać.
Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 4
powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu
poprzedzającym tj. przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub gdy takie
uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas wynika ze szczególnych przepisów prawa.
Podstawą
przetwarzania
Twoich
danych
osobowych
jest:
- art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, z
uwzględnieniem
pkt.
4
powyżej,
- art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest tworzenie danych
statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem adresów IP urządzeń, o których mowa w pkt. 7
powyżej, oraz ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń do czasu ich przedawnienia,
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- art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych
celach – w przypadku świadczenia usługi newslettera.
Część z Twoich danych osobowych (w tym wzrost, waga i informacje dotyczące aktywności
fizycznej), o których mowa pkt. 3 powyżej, mogą być kwalifikowane jako szczególne kategorie
danych osobowych (tzw. dane wrażliwe). W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
podstawą przetwarzania danych wrażliwych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. Twoja wyraźna zgoda
na przetwarzanie takich danych w celach, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podwykonawcom
naszych usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z
naszymi poleceniami.
Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych w
rozumieniu RODO. W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 22 ust. 2 RODO z uwzględnieniem
podstaw przetwarzania, o których mowa w pkt. 13 powyżej, przy czym w przypadku danych
wrażliwych, o których mowa w pkt 14 powyżej, podstawą przetwarzania jest Państwa wyraźna
zgoda.
Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako
Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
(1) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
(2) dostępu do swoich danych osobowych,
(3) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
(4) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
(5) ograniczenia przetwarzania,
(6) przenoszenia danych,
(7) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
(8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane
osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych
osobowych.
W celu skorzystania ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę
przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@grupazpr.pl lub w formie
pisemnej na adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
W celu realizacji usługi Newslettera, Użytkownik musi wyrazić uprzednią zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę (złożyć
sprzeciw) na otrzymywanie Newslettera, przy czym takie wycofanie zgody (złożenie sprzeciwu)
nie ma mocy wstecznej.

VIII. Polityka prywatności - pliki cookies.
1.

2.

3.

4.

Przy korzystaniu z Serwisu Jesz co lubisz prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek
zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek,
powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z
używania Serwisu Jesz co lubisz
Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie
lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera
nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego
istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji
przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
W Serwisie Jesz co lubisz mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te
pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu Jesz co lubisz.
Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia
lub do momentu kiedy je usuniesz.
Serwis Jesz co lubisz wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek:

5.
6.

Konieczne
do
działania stron

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Jesz co lubisz,
pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów.
Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte
teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

Poprawiające
wydajność

Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z Serwisu Jesz
co lubisz poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które
odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich
napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać
działanie Serwisu Jesz co lubisz

Poprawiające
funkcjonalność

Zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region,
w którym jest Użytkownik, personalizowane ustawienia treści) by
dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi.

Korzystając z Serwisu Jesz co lubisz możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od
współpracujących z Time SA zaufanych podmiotów trzecich.
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne
przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były
blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo
otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie.
Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie
wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu Jesz co lubisz na przykład możesz nie być w stanie
odwiedzić pewnych obszarów Serwisu Jesz co lubisz bądź nie otrzymywać spersonalizowanych
informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych
informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Serwisu Jesz co
lubisz.

IX. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Jesz co lubisz
B. Zablokowanie konta w serwisie Jesz co lubisz
1. Zastrzegamy, że możemy zablokować Twoje konto Użytkownika w Serwisie Jesz co lubisz w
przypadku gdy pomimo upomnienia naruszasz postanowienia Regulaminu.
2. Zablokowanie przez nas konta Użytkownika w Serwisie Jesz co lubisz zgodnie z Regulaminem,
spowoduje czasową utratę możliwości korzystania usług Jesz co lubisz, na co wyrażasz zgodę.
3. Zablokowanie przez nas konta Użytkownika w Serwisie Jesz co lubisz zgodnie z Regulaminem
nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Subskrypcji.
4. Odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Jesz co
lubisz nastąpi po upływie czasu dowolnie przez nas określonego, stosownie do wagi naruszenia,
jako sankcja za naruszanie Regulaminu.
C. Usunięcie konta w serwisie Jesz co lubisz
1. Możesz w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie Jesz co lubisz.
2. Możemy usunąć Twoje konto Użytkownika w Serwisie Jesz co lubisz, w przypadku gdy :
(1) pomimo upomnienia rażąco naruszasz Regulamin,

3.
4.

5.

(2) naruszasz Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania Twojego konta Użytkownika w
Serwisie Jesz co lubisz,
Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie Jesz co lubisz powoduje utratę wszelkich
zgromadzonych tam przez Ciebie informacji.
Usunięcie przez Ciebie konta w Serwisie Jesz co lubisz stanowi rozwiązanie przez Ciebie
Umowy o świadczenie odpłatnych usług Jesz co lubisz na zasadach określonych przepisem art.
746 kodeksu cywilnego.
Usunięcie przez nas zgodnie z Regulaminem Twojego konta Użytkownika w Serwisie Jesz co
lubisz stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy o świadczenie odpłatnych usług Jesz co lubisz z
przyczyn dotyczących Użytkownika.

X. Reklamacje.
1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług Jesz co lubisz mogą być
składane
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
przesyłanej
na
adres:
reklamacje.jeszcolubisz@grupazpr.pl.
2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać
zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację.
3. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona
rozpatrzona, a Ty zostaniesz poinformowany o zajętym przez nas stanowisku, za pośrednictwem
poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej
wykorzystywanej przez Ciebie do korespondencji w związku z usługami Jesz co lubisz.
XI. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin może ulegać - z ważnych powodów i zastrzeżeniem prawa wypowiedzenia przez
Ciebie Umowy o świadczenie usług Jesz co lubisz - modyfikacjom wynikającym ze zmian:
(1) warunków świadczenia usług Jesz co lubisz,
(2) warunków korzystania z usług Jesz co lubisz,
(3) zmianą funkcjonalności Serwisu Jesz co lubisz,
(4) obowiązujących przepisów prawa.
2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie Jesz co
lubisz przy czym o zmianach Regulaminu poinformujemy Cię poprzez wiadomość w Serwisie
Jesz co lubisz. Możesz nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie
Umowy o świadczenie usług Jesz co lubisz w terminie jednego miesiąca od otrzymania
informacji o dokonaniu zmian Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego,
w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami Jesz co lubisz na podstawie art.
750 kc przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług Jesz co lubisz
rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny,
według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym
orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w
mocy.
XII. Dostępność Regulaminu.
Aktualna wersja treści Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego jest zawsze dostępna jest
w naszej siedzibie oraz może zostać przesłana na Twoje życzenie e-mailem.
Warszawa, dnia 14 sierpnia 2019 roku.

