
Regulamin serwisu  
gastroQR 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Serwis internetowy gastroQR [dalej „Serwis”] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na 
podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]. 

2. Serwis internetowy gastroQR dostępny jest pod domeną www.gastroqr.pl . 

3. Właścicielem Serwisu jest: PLABI, ul. Traugutta 2a, 59-300 Lubin ,NIP: PL692-226-65-33. 

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. 

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 

5. Przez założenie konta w systemie gastroQR, Użytkownik akceptuje zapisy niniejszego regulaminu. 

5. Ceny podane w Serwisie  są cenami brutto (zawierają podatek VAT) 

6. Użytkownik Serwisu gastroQR nie kupuje oprogramowania a prawo do jego użytkowania wg. 
okresu i funkcjonalności dostępnej w wybranym pakiecie (wg. specyfikacji zamieszczonej na 
stronach serwisu). 

 

 

§2 

Zamówienia 

 

1. Zamówienia w Serwisie internetowym gastroQR, można składać w następujący sposób: 

• poprzez formularz dostępny wewnątrz Serwisu gastroQR ( tylko dla zalogowanych i 
zweryfikowanych użytkowników ) 

• poprzez kontakt mailowy, ( tylko Agencje reklamowe i Marketingowe ) 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Użytkownika  danych pozwalających na 
weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Serwis potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. 

3. Klient składając zamówienie potwierdza, że posiada odpowiednie licencje i zgody na 
wykorzystywane przez siebie materiały. Serwis gastroQR nie odpowiada za treści wysłane przez 
klienta. 

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte w systemie gastroQR podczas zakupu usługi w momencie 
złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy 
wchodzące w skład zestawu, termin i dostępności. 

http://www.fanpejdz.pl/


5.  Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą  Zamówienia i opłacenia abonamentu przez 
Użytkownika. 

 

 

§3 

Płatności 

 

1. serwis gastroQR umożliwia dokonanie płatności elektronicznej za pośrednictwem kanału PayPal 
oraz PayU. 

2. jedyną obsługiwaną walutą jest Polski Złoty 

 

 

 

§4 

Reklamacje 

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien niezwłocznie złożyć pisemną 
reklamację. 

2. Administrator serwisu [ firma PLABI ] ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni 
roboczych od momentu wpłynięcia dokumentu. 

 

 

§5 

Ochrona prywatności 

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w 
celu realizacji zamówienia. 

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania 
zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

 

 



§6 

Własność intelektualna 

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej 
Serwisu gastroQR (w tym zdjęć i opisów) bez pisemnej zgody firmy PLABI. 

Wszelkie materiały zawarte w serwisie gastroQR są własnością firmy PLABI z siedzibą przy ul. 
Traugutta 2a, 59-300 Lubin. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja i publikacja załączonych 
materiałów (również w formie elektronicznej, cyfrowej) na jakimkolwiek nośniku, do celów 
komercyjnych i prywatnych bez zgody właściciela tj. PLABI jest surowo ZABRONIONE i stanowi 
naruszenie praw autorskich. 

 

 

§7 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu gastroQR. 

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. 

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Serwisu gastroQR. 

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w 
zamówieniu. 

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony 
w ust. 3. 

6. Administrator serwisu gastroQR uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie 
wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5. 

 


