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Dokument z dnia 28.10.2021

§ 1
Definicje

1. Cennik – cennik odpłatnych usług świadczonych przez Aion Bank na rzecz
Użytkowników w związku z Platformą, dostępny w ramach Platformy lub w
Koncie i określający przede wszystkim wysokość opłat i prowizji.

2. Fundacja – jedna z fundacji wylistowanych w momencie zawarcia Umowy
sprzedaży na stronie internetowej pod adresem www.pacific.org.

3. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Kodeksu
Cywilnego.

4. Konto – funkcja Platformy, dzięki której Kupujący, identyfikowany za pomocą
nadanego przez siebie kodu PIN lub biometryki może skorzystać z funkcji
dostępnych w Platformie przypisanych do danego rodzaju konta, w tym
dokonywać zakupu Towarów.

5. Konto zweryfikowane – Konto umożliwiające dostęp do wszystkich funkcji
przeznaczonych dla Kupujących w ramach Platformy i danego rodzaju
członkostwa, opisanego na stronie https://pacific.org/pl/individual-pricing/
(w tym dostęp do wirtualnego portfela), z którego korzystanie wymaga
uprzedniej weryfikacji oraz zawarcia umowy o korzystanie z produktów
bankowych Aion Bank S.A. Oddział w Polsce („Aion Bank”).

6. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca
z Platformy w celu dokonywania zakupu Towarów od Sprzedawców.

7. Oferta – informacje wprowadzane przez Sprzedawcę i wyświetlane w
Platformie lub w kanale Sprzedawcy zintegrowanym z Platformą, dotyczące
warunków sprzedaży Towaru, określające co najmniej przedmiot sprzedaży i
jego cenę.

8. Pacific – Pacfic.org spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Poznaniu (61-441), ul. 28 czerwca 1956 406, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe
Miasto i Wilda w poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
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Sądowego, pod numerem KRS: 0000742193, posiadająca NIP: 7831782256,
REGON: 380661276, o kapitale zakładowym wynoszącym 154 350,00 zł,
e-mail: hello@pacific.org, zawierająca wyłącznie w imieniu Sprzedawcy
umowę z Kupującym, działając przy tym w charakterze agenta handlowego
Sprzedawcy.

9. Platforma – oprogramowanie będące własnością Pacific, umożliwiające
Kupującym m.in. dokonywanie zakupów przez dowolny, zintegrowany z
Platformą kanał sprzedaży Sprzedawcy. Więcej informacji o Platformie
znajduje się pod adresem www.pacific.org.

10. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze
Sprzedawcą lub Pacific umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

11. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Platformy
skierowany do Użytkowników, dostępny w Platformie i na stronie
https://pacific.org/pl/terms-and-conditions/.

12. Sprzedawca – podmiot niebędący Użytkownikiem uprzywilejowanym,
korzystający z Platformy w celu sprzedaży swoich Towarów, w którego
imieniu Pacific, jako agent zawiera umowy sprzedaży z Kupującymi.

13. Towar – rzeczy, treści cyfrowe lub usługi oferowane przez Sprzedawcę w jego
kanale sprzedaży.

14. Umowa sprzedaży – umowa zawierana poprzez Platformę pomiędzy
Kupującym a Sprzedawcą (w imieniu wyłącznie którego, jako agent handlowy,
działa Pacific) właściwym ze względu na kupowany Towar, przede wszystkim
w oparciu o Ofertę.

15. Użytkownik –  każdy podmiot korzystający z Platformy.
16. Użytkownik uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca

uprzywilejowany.

§ 2
Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi jednocześnie regulamin usługi świadczonej
przez Pacific drogą elektroniczną.

2. Treść Regulaminu może zostać w dowolny sposób utrwalona przez
Użytkownika.
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3. Na podstawie Regulaminu Pacific świadczy na rzecz Użytkowników
rejestrujących się w Platformie bezpłatną, z zastrzeżeniem ust. 6, usługę
prowadzenia Konta, która daje możliwość dokonywania zakupów u
Sprzedawców zintegrowanych z Platformą.

4. Platforma jest ściśle zintegrowana z Aion Bank, a usługi bankowe i płatnicze
w ramach Platformy świadczone są przez Aion Bank.

5. Aby korzystać z usług bankowych i płatniczych dostępnych w ramach
Platformy Użytkownik musi zawrzeć z Aion Bank umowę o świadczenie
usług bankowych. Szczegółowe warunki świadczenia usług przez Aion Bank
dostępne są w Platformie i na stronie https://pacific.org/pl/aion/.

6. Wybrane usługi świadczone za pośrednictwem Platformy przez Aion Bank,
niezbędne dla pełnego korzystania z wszystkich funkcji Konta (tj. funkcji
związanych z usługami bankowymi) mogą mieć charakter odpłatny – w
takim przypadku ich ceny określa cennik usług Aion Bank, dostępny na
stronie: https://pacific.org/pl/aion/

7. Pacific wykonuje  czynności faktyczne  związane z działalnością bankową
Aion Bank jako podwykonawca Aion Bank.  Rozliczenia pieniężne w ramach
Platformy, w tym realizacja dyspozycji składanych przez Użytkowników
dokonywane są przez Aion Bank. 

8. Kontakt z Pacific zapewniony jest pod następującymi adresami:
a. adres pocztowy: ul. 28 czerwca 1956 406, 61-441 Poznań;
b. adres e-mail: hello@pacific.org.

§ 3
Korzystanie z Platformy

1. Platforma jest przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemem:
a. od Android 5.1 Lollipop (API 22) i nowszym;
b. od iOS 10 i 11, iPhone 6 i nowszym.

2. Platformę można pobrać wyłącznie w formie aplikacji za pośrednictwem
odpowiednich marketów („Market”) tj.:
a. Google Play dla systemu Android;
b. App Store dla systemu IOS.

3. Aby skorzystać z Platformy Użytkownik powinien:
a. posiadać urządzenie mobilne (np. smartfon), na którym jest

zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1;
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b. posiadać dostęp do Internetu;
c. posiadać aktywny adres e-mail;
d. posiadać aktywny numer telefonu;
e. posiadać właściwą, wskazaną w Markecie, ilość wolnego miejsca na

urządzeniu, na którym zamierza zainstalować aplikację;
f. pobrać aplikację z Marketu wskazanego w ust. 2 oraz zainstalować ją na

swoim urządzeniu;
g. uruchomić zainstalowaną aplikację.

4. Pacific, w ramach usługi Konta, w szczególności agreguje historię działań
Użytkownika dokonywanych za pośrednictwem Pacific, w szczególności
umożliwia Użytkownikowi dostęp do historii zamówień i płatności oraz
statusu płatności.

5. Szczegółowe informacje o aplikacji znajdują się w Markecie.
6. Aby korzystać ze wszystkich funkcji Platformy, Użytkownik powinien wyrazić

zgodę na korzystanie przez Platformę ze wskazanych w aplikacji zbiorów i
funkcji urządzenia mobilnego, takich jak m.in. kontakty, powiadomienia,
robienie zdjęć, nagrywanie filmów.

7. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z
taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego, a także opłaty związane z
korzystaniem z usług płatniczych – zgodnie z cennikami dostawców tych
usług.

8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z
przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności
zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści
bezprawnych.

§ 4
Rejestracja w Platformie

1. W celu skorzystania z Platformy, w tym nabywania Towarów od
Sprzedawców za pośrednictwem Platformy, Użytkownik musi zarejestrować
się w Platformie, tj. założyć Konto.

2. Użytkownik może dokonać weryfikacji Konta, tj. poddać się weryfikacji przez
Aion Bank oraz zawrzeć umowę o korzystanie z produktów bankowych Aion
Bank. Po pozytywnej weryfikacji i zawarciu umowy o korzystanie z produktów
bankowych Aion Bank Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta
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zweryfikowanego pozwalającego na korzystanie ze wszelkich funkcji
przeznaczonych dla Kupujących w ramach danego rodzaju członkostwa, w
tym wirtualnego portfela obsługiwanego przez Aion Bank.

3. Użytkownik Konta zweryfikowanego może wybrać rodzaj członkostwa.
Szczegóły powyższego opisane są w Cenniku oraz na stronie
https://pacific.org/pl/individual-pricing/.

4. Użytkownik, zamieszczając dane w Platformie oświadcza, że są one
prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

5. W momencie założenia Konta za pośrednictwem Platformy pomiędzy
Kupującym a Pacific zawarta zostaje umowa o świadczenie usług w ramach
Platformy, w tym o prowadzenie Konta, na czas nieokreślony, na zasadach
określonych w Regulaminie, a w przypadku Konta zweryfikowanego –
również w Cenniku.

6. Szczegóły dotyczące Konta dostępne są w Platformie oraz na stronie
www.pacific.org.

§ 5
Postanowienia ogólne dotyczące Umowy sprzedaży

1. Za pośrednictwem Platformy Użytkownik może zawierać Umowy sprzedaży
ze Sprzedawcami, których reprezentuje Pacific.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Kupującego
zamówienia przez Platformę chyba, że w Ofercie wskazano inaczej.

3. Umowa sprzedaży dotyczy konkretnego i jednorazowego zakupu – jest
zawierana w celu i na czas jego realizacji.

4. Czas realizacji zamówienia wskazany jest przez Sprzedawcę w danej Ofercie.
5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje po

skutecznym dokonaniu płatności za zakupiony Towar w przypadku wybrania
przez Kupującego płatności z góry za zamówienie. Szczegółowe informacje
w zakresie dostawy znajdują się w Ofercie Sprzedawcy.

6. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje kilka Towarów wymagających
fizycznej dostawy, przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po
skompletowaniu całego zamówienia, tj. Towary z krótszym terminem
realizacji zostaną wysłane przez Sprzedawcę w terminie właściwym dla
Towaru z najdłuższym terminem realizacji, jeśli zostały zakupione w ramach
jednej Umowy sprzedaży chyba, że ze względu na rozmiary (gabaryty)
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zamówienia zostanie ono rozbite na kilka paczek – wówczas Towary mogą
być wysyłane we właściwych dla siebie terminach.

7. Szczegółowe warunki w zakresie Umowy sprzedaży, w tym informacje o
uprawnieniach Kupującego będącego Użytkownikiem uprzywilejowanym, a
także warunki odstąpienia przez takiego Kupującego od Umowy sprzedaży,
Sprzedawca określa w Ofercie.

8. Pacific jako podmiot będący wyłącznie dostawcą usług technologicznych nie
jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą, a
Kupującym, występuje jedynie w charakterze agenta handlowego
Sprzedawcy. Za prawidłowe wykonanie Umowy sprzedaży wobec
Kupującego odpowiada Sprzedawca.

§ 6
Postanowienia ogólne dotyczące Kupujących

1. W celu dokonania zakupu Towaru Kupujący powinien najpierw wybrać w
kanale sprzedaży Sprzedawcy dany Towar (uwzględniając właściwe
parametry, np. rozmiar lub kolor, jeśli w danym przypadku ma to
zastosowanie), dodać tak określony Towar do koszyka, a następnie określić
w koszyku liczbę zamawianych Towarów.

2. Kupujący powinien uwzględnić, że na całkowity koszt zakupu Towaru składa
się jego cena oraz koszt dostawy Towaru podany podczas składania
zamówienia.

3. Potwierdzając wolę zakupu Towaru w Platformie Kupujący potwierdza
zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą na zasadach wskazanych w
Ofercie.

4. Pacific zwraca uwagę, że występuje w roli agenta wyłącznie Sprzedawcy, w
tym także wykonuje czynności agencyjne w zakresie rozliczenia przez
Sprzedawcę Umowy sprzedaży i przyjęcia zapłaty ceny.

5. Wszelkie pytania, żądania i roszczenia związane z Umową sprzedaży (w tym
dostawą), a zwłaszcza odstąpienia od umowy oraz reklamacje, należy
kierować bezpośrednio do Sprzedawcy, u którego Kupujący zakupił Towar.

§ 7
Płatności i rozliczenia
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1. W momencie przekazania Pacific przez operatora płatności, o którym mowa
w ust. 2, potwierdzenia dokonania płatności przez Kupującego następuje
wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu Umowy sprzedaży ciążącego na
Kupującym i zamówienie uznaje się za opłacone.

2. Podmiotami obsługującymi płatności elektroniczne dokonywane w ramach
Platformy na rzecz Sprzedawców z tytułu zawartych Umów sprzedaży są: dla
Użytkowników, którzy nie posiadają Konta zweryfikowanego – PayU S.A.
(NIP: 7792308495), a dla Użytkowników Konta zweryfikowanego – jeden z
operatorów płatności wskazanych w Platformie, w tym w szczególności PayU
S.A i Aion Bank.

3. Od każdej Umowy sprzedaży, Kupującemu posiadającemu Konto
zweryfikowane, pod warunkami opisanymi w ust. 4 zwracany jest procent
transakcji (cashback). Cashback dokonywany jest w ciągu 45 dni od daty
zawarcia Umowy sprzedaży na rachunek bankowy w Aion Bank. Wysokość
zwrotu opisana w formie procentowej wskazana jest każdorazowo przy danej
Ofercie.

4. Cashback przysługuje Użytkownikowi posiadającemu Konto zweryfikowane
wyłącznie, jeżeli Użytkownik nie odstąpił od Umowy sprzedaży oraz przekazał
Sprzedającemu, za pośrednictwem Platformy, całą kwotę należną z tytułu
Umowy Sprzedaży i nie istnieją żadne przesłanki do jej zwrotu lub
zmniejszenia. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży nie została wykonana lub
Kupujący lub Sprzedający od niej odstąpili – Kupującemu nie przysługuje
cashback, a jeśli został on wypłacony – Kupujący zobowiązany będzie do
jego zwrotu Pacific.

5. Od każdej Umowy sprzedaży procent wartości transakcji przekazywany jest
przez Pacific do Fundacji. Procentowo opisana kwota wskazana jest
każdorazowo przy danej Ofercie. Pacific ma prawo do decyzji w kwestii
wyboru Fundacji, której przekaże kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim,
w ramach listy dostępnej pod adresem: www.pacific.org w dniu zawarcia
Umowy sprzedaży. Płatność na rzecz danej Fundacji zostanie dokonana w
ciągu 60 dni.

6. Pacific może weryfikować transakcje pod kątem bezpieczeństwa,
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz oszustw. W przypadku takiego
podejrzenia, Pacific może wstrzymać dokonanie transakcji i skontaktować
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się ze stronami transakcji w celu wyjaśnienia sytuacji lub podjąć inne
działania przewidziane przepisami prawa.

7. Ewentualna płatność za konkretny rodzaj członkostwa opisanego na stronie:
https://pacific.org/pl/individual-pricing/ dokonywana na rzecz Aion Bank
odbywa się z dołu.

8. W przypadku wyboru płatnego rodzaju członkostwa, Aion Bank będzie
obciążać kartę płatniczą albo rachunek płatniczy kwotą wskazaną w
Cenniku.

§ 8
Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.
2. Odpowiedzialność za zamówienie, w tym za wady Towaru, ponosi

Sprzedawca jako strona Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym.
3. Reklamacje dotyczące Umowy sprzedaży należy złożyć w sposób określony

przez Sprzedawcę podczas dokonywania zakupów.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy i zawartej umowy o

świadczenie usług drogą elektroniczną, mogą być składane przez
Użytkownika drogą elektroniczną, na adres e-mail: hello@pacific.org.

6. Reklamacje dotyczące zakresu działania Aion Bank będą przyjmowane
przez Pacific na adres e-mail: reklamacja@pacific.org i na podstawie
odpowiedniej umowy powierzenia przekazywane Aion Bank.

7. Pacific rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni
od jej otrzymania.

8. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z
pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
a. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich

Inspektoratach Inspekcji Handlowej;
b. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów;
c. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/odr;
d. dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów

dostępne są m.in. w serwisie: polubowne.uokik.gov.pl.

§ 9
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Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników są:

a. Pacific jako właściciel i administrator Platformy świadczący usługi
drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin,

b. Poszczególni Sprzedawcy w zakresie danych osobowych Użytkowników
odwiedzających kanał sprzedaży Sprzedawcy lub zawierających z nim
Umowę sprzedaży,

c. Aion Bank – w zakresie danych przetwarzanych w związku ze
świadczonymi usługami bankowymi, na zasadach określonych w
polityce prywatności Aion Bank dostępnej tutaj:
https://pacific.org/pl/aion/.

2. Informacje zawarte w poniższych ustępach dotyczą przetwarzania danych
osobowych Użytkowników przez Pacific działającego w charakterze
administratora z tym zastrzeżeniem, że postanowienia ust. 8 oraz 10 mają
zastosowanie również do Użytkownika w relacji ze Sprzedawcą, chyba że
Sprzedawca wskazał inaczej.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Pacific w charakterze administratora – w tym o pozostałych celach oraz
podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują
się w dostępnej w ramach Platformy oraz na stronie
https://pacific.org/pl/privacy-policy/ polityce prywatności – ze względu na
zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

4. Celem przetwarzania danych Użytkownika przez Pacific, podanych przez
Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy, jest świadczenie usług
w ramach Platformy. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym
przypadku jest:
a. umowa lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika,

zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Pacific (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO) w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych
roszczeń.

5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie
konieczne do zawarcia umowy z Pacific. Niepodanie danych uniemożliwi
zawarcie tej umowy.
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6. Przetwarzając dane Użytkownika, Pacific stosuje środki organizacyjne i
techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym od momentu
logowania w Platformie stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą
certyfikatu SSL.

7. Dane Użytkownika będą przetwarzane, w zależności od tego co ma
zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej, do momentu, w
którym:
a. przestanie obowiązywać umowa o korzystanie z Platformy zawarta

między Użytkownikiem a Pacific;
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Pacific,

związanych z umową o korzystanie z Platformy;
c. zostanie wniesiony skuteczny sprzeciw Użytkownika wobec

przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą
przetwarzania danych był uzasadniony interes Pacific.

8. Kupujący/Użytkownik ma prawo żądania:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii

swoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust.
1 lit. f RODO),

b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
c. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
e. przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),

a także:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania

swoich danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją –
wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez administratora (art. 21 ust. 1 RODO).

9. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość na adres
e-mail: rodo@pacific.org.

10. W przypadku, gdyby Kupujący/Użytkownik uznał, że jego dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10
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Zastrzeżenia
1. Stronami Umów sprzedaży są poszczególni Kupujący oraz Sprzedawcy, w

związku z czym to Sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność wobec
Kupujących związaną z tymi umowami oraz swoim działaniem w Platformie.

2. Wyłącznie Sprzedawca, jako podmiot odpowiedzialny za swoje działania w
Platformie, odpowiada za zgodność z prawem wszelkich wprowadzanych
przez siebie treści, w szczególności za umieszczane przez siebie Oferty, a
także za brak wymaganych przez prawo lub Regulamin treści, do których
umieszczenia był zobowiązany.

3. Względem Użytkowników niebędących Użytkownikami uprzywilejowanymi
wszelka odpowiedzialność Pacific, w granicach prawnie dopuszczalnych,
jest wyłączona.

4. Użytkownicy zobowiązani są do nieujawniania innym osobom swojego PINu
lub jakichkolwiek innych danych dostępowych oraz nieudostępniania Konta
osobom trzecim.

5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość oraz zgodność z
prawem treści publikowanych przez siebie za pośrednictwem Platformy.

6. Pacific zastrzega sobie prawo do nieumieszczenia lub usunięcia treści
publikowanych przez Użytkowników za pośrednictwem Platformy, w
przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza treści naruszające zasady
współżycia społecznego, dobre obyczaje, przepisy powszechnie
obowiązującego w Polsce prawa lub postanowienia Regulaminu. Do treści,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, Pacific zalicza w szczególności
treści:
a. zawierające sformułowania wulgarne lub obelżywe;
b. niezwiązane z przedmiotem usług realizowanych za pośrednictwem

Platformy;
c. będące ciągiem przypadkowych znaków słownych;
d. opublikowane w wyniku użycia automatycznych skryptów;
e. mające charakter spamu, niezamówionej reklamy lub informacji

handlowej niezgodnej z Regulaminem;
f. mogące naruszać renomę i dobre imię Pacific lub Użytkowników

Platformy;
g. niedotyczące Przedmiotu Oferty;
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h. dodane przez osoby nieumocowane do dokonywania czynności
prawnych w imieniu i na rzecz Użytkownika.

7. W przypadku Użytkowników niebędących Użytkownikami
uprzywilejowanymi prawem właściwym w sprawach związanych z
Platformą, w stosunkach między Pacific a Użytkownikiem jest prawo
polskie.       

8. Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu prowadziłoby do
ograniczenia praw Użytkownika uprzywilejowanego przysługujących mu na
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których
stosowania w relacji z Użytkownikiem uprzywilejowanym nie można
ograniczyć lub wyłączyć – w stosunku do Użytkownika będącego
Użytkownikiem uprzywilejowanym tych postanowień Regulaminu nie
stosuje się.   

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie w
ramach Platformy działania lub zaniechania związane z korzystaniem z
funkcji udostępnionych przez Platformę, chyba że, w przypadku
Użytkownika uprzywilejowanego, wynikają one z nieprawidłowego
funkcjonowania Platformy.

10. Pacific nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkowników
niebędących Użytkownikami uprzywilejowanymi korzyści.

§ 11
Obowiązywanie Umowy o świadczenie usług

1. Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Pacific zawierane są w oparciu o
Regulamin za pośrednictwem Platformy.

2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę, o której mowa w § 4 ust. 5 bez
podawania przyczyny, w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, z
zastrzeżeniem, że w przypadku Konta zweryfikowanego, rozwiązanie
umowy następuje ze skutkiem na koniec miesięcznego okresu
rozliczeniowego – poprzez usunięcie Konta za pomocą kontaktu z działem
wsparcia klienta w Platformie.

3. Zgłoszenie wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 4 ust. 5, oznacza
jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usług bankowych z
Aion Bank. Wypowiedzenie zostanie bezzwłocznie przekazane do Aion Bank
i będzie odbywać się na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach dla
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Klientów Detalicznych – Oferta dla Klientów Pacific umieszczonych w
Platformie oraz na stronie: https://pacific.org/pl/terms-and-conditions/.

4. Pacific uprawniona jest do zmiany Regulaminu (w tym zawartych na jego
podstawie umów) wyłącznie z ważnych przyczyn, wskazanych w kolejnym
ustępie, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkownika o
planowanych zmianach, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na
adres przypisany do Konta Użytkownika, co najmniej na 14 dni przed
planowaną zmianą.

5. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu lub umów
uznaje się:
a. dostosowanie usług, o których mowa w Regulaminie lub Platformie do

przepisów prawa mających na nie wpływ;
b. zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze

publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług;
c. poprawę funkcjonalności usług, o których mowa w Regulaminie lub

działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności usług lub
Platformy;

d. poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług lub Platformy;
e. zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych,

kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie
wykorzystywanym w ramach świadczenia usług o których mowa w
Regulaminie.

6. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian jest
równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.

7. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia
opłat.

8. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw do proponowanych zmian, lecz nie dokona
wypowiedzenia, umowa wygasa z dniem poprzedzającym wejście w życie
proponowanych zmian.

9. O ile nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa –
Pacific może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem niebędącym
Użytkownikiem uprzywilejowanym w każdym czasie, z dochowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia.
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10.Pacific może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem będącym Użytkownikiem
uprzywilejowanym z ważnych przyczyn wskazanych w ust. 5, z
dochowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

11.Ewentualne spory pomiędzy Pacific, a Użytkownikiem niebędącym
Użytkownikiem uprzywilejowanym będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Pacific.

§ 12
Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Niniejszy paragraf obejmuje ogólny zbiór informacji na temat odstąpienia od
Umowy sprzedaży mający charakter podrzędny względem informacji
przekazanych przez Sprzedawcę.

2. Użytkownik uprzywilejowany ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży
zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 14.

3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług lub

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku
materialnym);

b. w którym Użytkownik uprzywilejowany wszedł w posiadanie rzeczy lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika
uprzywilejowanego weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy
zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy np. umowy
sprzedaży);

c. w którym Użytkownik uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z
rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Użytkownika uprzywilejowanego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu
rzeczy, które dostarczane są osobno;

d. w którym Użytkownik uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej
partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Użytkownika uprzywilejowanego weszła w posiadanie
ostatniej partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
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e. w którym Użytkownik uprzywilejowany wszedł w posiadanie pierwszej z
rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Użytkownika uprzywilejowanego weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy
w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas
oznaczony.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik
uprzywilejowany musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o
odstąpieniu od tej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

5. Użytkownik uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia od umowy, znajdującego się na końcu Regulaminu, jednakże nie
jest to obowiązkowe.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik
uprzywilejowany wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego
mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.

7. Sprzedawca zwróci Użytkownikowi uprzywilejowanemu wszystkie
otrzymane od Użytkownika uprzywilejowanego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Użytkownika uprzywilejowanego sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od
dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Użytkownika
uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika uprzywilejowanego w
pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik uprzywilejowany wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik
uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.Użytkownik uprzywilejowany powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy
rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest
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zachowany, jeśli Użytkownik uprzywilejowany odeśle rzecz przed upływem
terminu 14 dni.

11.Użytkownik uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
12.Użytkownik uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości

rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.Jeśli Użytkownik uprzywilejowany zażąda rozpoczęcia świadczenia usług
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik
uprzywilejowany zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu
świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od umowy.

14.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Użytkownikowi uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za

wyraźną zgodą Użytkownika uprzywilejowanego, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika uprzywilejowanego
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
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h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę;

i. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi
lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia   usługi;

j. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Użytkownika uprzywilejowanego przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 13
Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Użytkownikiem uprzywilejowanym może w terminie
14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Platformy, w
tym o prowadzenie Konta, odstąpić od niej bez wskazania przyczyn, z
zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku, gdy na żądanie Użytkownika Pacific rozpoczął
świadczenie usługi w ramach Platformy, z którą wiązało się dokonanie
przez Użytkownika płatności na rzecz Pacific, na rzecz tego Użytkownika
przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 – Użytkownik ponosi
uzasadnione, poniesione przez Pacific, koszty tych usług równe kwocie
proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której
Użytkownik poinformował Pacific o odstąpieniu od umowy.

3. Użytkownik nie może odstąpić od umowy z Pacific, jeżeli Pacific
wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Pacific utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
zawarcia umowy.

5. Aby Użytkownik mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi
poinformować Pacific, korzystając z danych podanych w § 2 ust. 8
Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
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jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub
informacja przekazana pocztą elektroniczną).

6. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy
umieszczonego na końcu Regulaminu jako załącznik, jednak nie jest to
obowiązkowe.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że
Użytkownik wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.

8. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Pacific zwraca
Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego na podstawie niniejszej
umowy płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14
dni od dnia, w którym Pacific został poinformowany o decyzji
Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy – z
zastrzeżeniem ust. 2.

9. Zwrotu płatności Pacific dokona przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że Użytkownik zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym
przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.

10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję
dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Pacific dokona zwrotu na
rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)

Adresat: Ja/My niniejszym
informuję/informujemy(*) o
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____________________________
____________________________
nazwa Sprzedawcy
____________________________
____________________________
pełny adres pocztowy Sprzedawcy
____________________________
adres e-mail Sprzedawcy (o ile jest
dostępny)
____________________________
numer faksu Sprzedawcy (o ile jest
dostępny)
____________________________

moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) / o
świadczenie następującej usługi(*) / o
dostarczanie treści cyfrowych w
postaci(*):

Data zawarcia  umowy(*) / odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko Konsumenta (-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
…………………………………………………………………………………………..

Adres Konsumenta (-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………..
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data .........................................…
(*) Niepotrzebne skreślić.
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REGULAMIN NEWSLETTERA
PLATFORMY PACIFIC

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE
1. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może

otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące
Platformy, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Platformie.

3. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

4. Platforma – oprogramowanie będące własnością Pacific.org sp. z o.o., umożliwiające kupującym przede
wszystkim dokonywanie zakupów przez dowolny, zintegrowany z Platformą kanał sprzedaży
sprzedawcy. Więcej informacji o Platformie znajduje się pod adresem www.pacific.org.

5. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
6. Usługobiorca uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 
7. Usługodawca – Pacfic.org spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul.

28 czerwca 1956 406, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000742193, posiadająca NIP: 7831782256, REGON: 380661276, o
kapitale zakładowym wynoszącym 154 350,00 zł.

§ 2 Newsletter
1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w

najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne
konto e-mail.

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez
Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w
przeznaczonym do tego miejscu w Platformie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości
przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o
świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z
zastrzeżeniem ust. 5.

5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy
adres e-mail.

6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości
wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
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7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek
kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na
adres e-mail Usługodawcy: newsletter@pacific.org

8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z
żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie
świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje
1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail:

newsletter@pacific.org
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia

reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez

Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do

którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na

Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o
odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Platformie Polityce prywatności – ze względu na zasadę
przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie
danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych
osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie
Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes
Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi
Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.

4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
a. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z

Newsletterem;
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c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w
przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych

ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych,
opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca

może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako

ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi
Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w
momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie,
przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym
na adres e-mail Usługodawcy: newsletter@pacific.org , co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o
świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd

właściwy dla siedziby Usługodawcy.
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