
Regulamin zdalnego zamawiania Usług Stacjonarnych w ramach korzystania z oferty          
dostępnej na http://badaxe.pl a także korzystania z tych usług 
 
 

§1 

Informacje ogólne 
 

1. Właścicielem Serwisu, dostępnego pod adresem badaxe.pl jest: 
BAD AXE Spółka Cywilna D. Biela P.Grzesiak A. Zarzycki z siedzibą w Krakowie (31-143),              
ul. Basztowa 10, NIP: 6762558784, REGON: 381852179 ,adres e-mail: badaxe@badaxe.pl 

2. Regulamin zdalnego zamawiania Usług Stacjonarnych w ramach korzystania z oferty          
dostępnej na http://badaxe.pl a także korzystania z tych usług, został sporządzony na            
podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą                  
elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1422) i zgodnie z przepisami jest              
udostępniany wszystkim Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego         
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

3. Każdy Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego          
Regulaminu i jego Załączników. 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Usług Stacjonarnych przez Administratora         
za pośrednictwem Serwisu oraz korzystanie z tych usług. 

5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość           
pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. 

6. Miejscem świadczenia Usług Stacjonarnych jest Rzeczpospolita Polska. 
7. Regulamin posiada następujące Załączniki: 

○ Regulamin Klubu BAD AXE, stanowiący załącznik numer 1; 
○ Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik numer 2; 
○ Polityka HTTP “Cookies”, stanowiąca załącznik numer 3. 

 

 

§2 

Definicje 

 
Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się następujące znaczenia poniższych terminów: 
 

1. Regulamin - zawarte w niniejszej treści zestawienie zasad zdalnej sprzedaży Usług           
Stacjonarnych, a także korzystanie z tych usług. 

http://badaxe.pl/
http://badaxe.pl/


2. Serwis - narzędzie służące do prezentowania oferty handlowej, pełnienia funkcji          
informacyjnej oraz kontaktowej, a także realizowania przez Administratora transakcji za          
pośrednictwem sieci Internet w zakresie sprzedaży Usług Stacjonarnych. 

3. Administrator - BAD AXE Spółka Cywilna D. Biela P. Grzesiak A. Zarzycki z siedzibą  
w Krakowie (31-143), ul. Basztowa 10, NIP: 6762558784, REGON: 381852179 będąca           
czynnym płatnikiem VAT. 

4. Użytkownik - każda osoba, która odwiedza Serwis, przegląda jego treść, składa           
zamówienie lub wykonuje inne aktywności za jego pośrednictwem. 

5. Klient - podmiot, dokonujący zakupu Usług Stacjonarnych, będący osobą fizyczną, prawną           
albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadający zdolność        
do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym złożenie zamówienia i zawarcie          
Umowy. Za zgodą opiekuna prawnego Klientem może być także osoba posiadająca           
ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

6. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca Umowę, która nie jest związana bezpośrednio 
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

7. Usługi Stacjonarne - usługi sprzedawane za pośrednictwem Serwisu i świadczone          
stacjonarnie bezpośrednio przez Administratora lub inne osoby przez niego wskazane. 

8. Zamówienie - zgłoszenie chęci zakupu Usług Stacjonarnych określonych w ofercie          
handlowej, dostępnej na stronie internetowej Serwisu na warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Serwisu. 

9. Umowa - umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest sprzedaż Usług Stacjonarnych 
i do zawarcia której dochodzi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,           
zazwyczaj poprzedzona złożeniem Zamówienia za pośrednictwem środków do        
porozumiewania się na odległość. 

 

§3 

Wymagania techniczne 
 

1. Serwis badaxe.pl wymaga prawidłowo działającego komputera lub kompatybilnego        
urządzenia , połączonego z siecią Internet łączem zapewniającym optymalną         
przepustowość i stabilne połączenie, a także aktualnej wersji przeglądarki internetowej 
z włączoną obsługą plików HTTP “Cookies”. 

2. Aby zamówić Usługi Stacjonarne lub wykonywać większość innych działań za          
pośrednictwem Serwisu, Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej         
oraz dysponować numerem telefonu, pod którym jest osiągalny. 

 
 
 



§4 

Zakres sprzedaży i ceny 

 
1. Administrator sprzedaje Usługi Stacjonarne, przedstawione w ofercie handlowej,        

dostępnej na stronie internetowej Serwisu. 
2. Udostępnienie Użytkownikowi wglądu do oferty Administratora oraz przeglądanie innych         

ogólnie dostępnych treści za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne. 
3. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty handlowej, dostępnej na stronie          

internetowej www.badaxe.pl są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów 
i usług w wysokości 23% wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa           
polskiego, przy czym obowiązującą jednostką monetarną jest Polski Złoty. 

4. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji cen oraz zakresu Usług           
Stacjonarnych, znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych pozycji z oferty oraz           
wprowadzania nowych, a także przeprowadzania akcji promocyjnych, przy czym         
zastrzeżenie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed obowiązywaniem zmiany           
oferty i będą one realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. 

5. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony, chyba że zapisy Regulaminu stanowią           
inaczej. 

6. Koszty ponoszone przez Klienta są związane z zakupem Usług Stacjonarnych. 
7. Świadczenie Usług Stacjonarnych polega na ich stacjonarnej realizacji w zakresie, formie 

i terminie wybranym przez Klienta spośród dostępnej oferty. 
 

§5 

Zawarcie umowy na odległość 
 

1. Za pośrednictwem Serwisu można składać Zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 
2. Użytkownik składa Zamówienie w zakresie wybranych Usług Stacjonarnych, 

z uwzględnieniem terminu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia        
oraz naciśnięcie przycisku “Złóż zamówienie”. 

3. Naciśnięcie przycisku “Złóż zamówienie” stanowi oświadczenie, iż Użytkownik akceptuje         
Regulamin i jego Załączniki. 

4. Akceptacja przez Użytkownika Regulaminu i jego Załączników jest równoznaczna ze          
złożeniem oświadczenia, iż zapoznał się z ich treścią, ich postanowienia są mu zrozumiałe,             
nie wnosi żadnych zastrzeżeń i akceptuje je w obowiązującej formie. 

5. Warunkiem skutecznego złożenie zamówienia jest podanie przez Użytkownika        
wymaganych w formularzu danych osobowych oraz ewentualnie danych niezbędnych do          
dokonania płatności przez Internet, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Załączników           
oraz akceptacja ich treści. 
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6. W przypadku osoby prawnej, reprezentant, składający zamówienie, jest zobligowany do          
przesłania pełnomocnictwa lub innego uznanego prawnie dokumentu, potwierdzającego        
prawo do reprezentowania tejże osoby w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy. 

7. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności cywilnoprawnych lub posiadające         
ograniczoną zdolność do czynności cywilnoprawnych mogą zawrzeć Umowę jedynie za          
zgodą opiekuna prawnego. 

8. Umowa zostanie zawarta : 
○ w przypadku płatności przelewem, po zaksięgowaniu na koncie Administratora         

wpłaty od Klienta odpowiadającej całości kwoty należnej z tytułu świadczenia          
Usługi Stacjonarnej, wybranej z oferty handlowej Administratora. 

○ w przypadku szybkich płatności online, po potwierdzeniu prawidłowego zlecenia         
przez Klienta wybranej płatności w ramach serwisu zewnętrznego operatora         
płatności i w kwocie stanowiącej całość należności z tytułu świadczenia Usługi           
Stacjonarnej, wybranej z oferty handlowej Administratora. 

○ w przypadku płatności gotówką lub kartą, z chwilą złożenia Zamówienia. 
○ w innym ustalonym wcześniej terminie. 

9. Zawarcie Umowy może nastąpić w inny sposób i na innych zasadach w razie             
udostępnienia takiej możliwości przez Administratora. 
 

§6 

Płatności 
 

1. Informacje na temat wszystkich aktualnie dostępnych form płatności są dostępne pod           
adresem https://badaxe.pl/regulamin.pl 

2. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje Zamówienie tradycyjnym przelewem          
na rachunek bankowy Administratora, bądź poprzez autoryzowany system szybkich         
płatności internetowych na obowiązujących tam zasadach, a także płatności gotówką          
bezpośrednio przed realizacją Usługi Stacjonarnej. 

3. W przypadku przelewu bankowego płatność uznaje się za dokonaną po wpłynięciu           
właściwie zatytułowanego przelewu na rachunek bankowy Administratora w kwocie         
odpowiadającej całości należności za Usługi Stacjonarne, wybrane przez użytkownika 
z oferty dostępnej za pośrednictwem Serwisu. 

4. W przypadku wyboru szybkiej płatności internetowej, może ona zostać dokonana          
bezpośrednio po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem jednej z metod, które zostały           
udostępnione przez zewnętrznego operatora płatności. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez operatorów         
zewnętrznych są określone w regulaminach udostępnianych przez tychże operatorów. 

https://badaxe.pl/regulamin.pl


6. Korzystanie z szybkich płatności internetowych wiąże się z koniecznością akceptacji          
postanowień regulaminów serwisów operatorów zewnętrznych. 

7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę procesu płatności przez          
operatorów zewnętrznych. 

 

§7 

Zwroty i reklamacje 

 
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczącego zwrotów, mają zastosowanie jedynie 

w stosunku do Umów zawartych z Konsumentami. 
2. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r., poz.                 

827 z późniejszymi zmianami) co do zasady, Klientowi, będącemu Konsumentem          
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od              
jej zawarcia i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem odstępstw, wskazanych poniżej. 

3. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami), Konsumentowi nie przysługuje prawo              
odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w przypadku umów o świadczenie usług,            
jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został            
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez         
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy. 

4. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami), Konsumentowi nie przysługuje prawo            
odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w przypadku umów o świadczenia usług            
m.in. związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub        
kulturalnymi. 

5. Poza przypadkami zawartymi w art. 38 pkt 1 oraz 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach                  
konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami), Konsument może             
odstąpić od Umowy zawartej na odległość poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres            
poczty elektronicznej Administratora, a także za pośrednictwem ogólnego formularza         
kontaktowego, dostępnego pod adresem https://www.badaxe.pl/contact.html lub w innej        
pisemnej formie. 

6. Zgodnie z treścią art. 746 § 1 Kodeksu CYwilnego z 23 kwietnia 1964 roku (tekst jedn. Dz.                 
U. z 2017 r., poz. 459) Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym czasie.               
jednak wiąże się to z koniecznością zwrotu przez Niego poniesionych przez           
Administratora kosztów oraz zapłaty części wynagrodzenia odpowiadającej wykonanym        
dotychczas czynnościom podjętym w celu realizacji Usług Stacjonarnych, a jeżeli          
wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu wiąże się to także z koniecznością           
naprawienia przez Klienta szkody. 
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7. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji lub wypowiedzenia Umowy pod warunkiem          
zawarcia Umowy zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. 

8. Ewentualne zgłoszenie reklamacyjne lub wypowiedzenie Umowy powinny zostać        
przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, pocztą elektroniczną lub        
tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie        
https://www.badaxe.pl/contact.html . 

9. W przypadku Konsumenta zgłoszenie reklamacji, żądania odstąpienia od Umowy lub          
wypowiedzenia Umowy powinny zawierać w szczególności: 

a. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe; 
b. adres poczty elektronicznej Klienta; 
c. określenie przedmiotu reklamacji z uzasadnieniem słuszności roszczenia; 
d. podpis osoby składającej reklamację oraz datę. 

10. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem zgłoszenie reklamacji lub        
wypowiedzenia Umowy powinno zawierać w szczególności: 

a. nazwę i dane rejestrowe podmiotu; 
b. adres siedziby; 
c. imię i nazwisko osoby reprezentującej; 
d. adres poczty internetowej; 
e. określenie przedmiotu reklamacji z uzasadnieniem słuszności roszczenia; 
f. podpis osoby reprezentującej podmiot oraz datę. 

11. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w formie, w jakiej Administrator otrzymał           
zgłoszenie na adres podany w zgłoszeniu, a w przypadku skorzystania z formularza            
kontaktowego, zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu. 

12. Odpowiedź na zgłoszone reklamacje lub żądania rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy          
zostanie udzielona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od dnia              
otrzymania zgłoszenia, chyba że obowiązujące przepisy wyznaczają inny termin, 
z zastrzeżeniem, że jeśli do właściwego rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne będzie          
uzyskanie od Klienta dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do          
zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień. 

13. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Konsumenta kwoty pod warunkiem         
odstąpienia od Umowy zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego          
prawa w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Konsumenta. 

14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z zapisami         
niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa w terminie do 14 dni od dnia            
otrzymania zgłoszenia Klienta, w przypadku pełnego uznania reklamacji Administrator         
dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej przez Klienta, a w przypadku częściowego uznania            
reklamacji, niepełnej kwoty, zależnej od wartości uchybienia. 
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15. Kwota należna z tytułu zwrotu w przypadku odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia lub 
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zostanie zwrócona przelewem na         
rachunek bankowy podany przez Klienta lub osobiście w siedzibie Administratora. 

16. Jeżeli Klient wyrazi taką chęć, w przypadku uznania słuszności reklamacji, zamiast zwrotu            
uiszczonej kwoty dopuszcza się możliwość ponownego wykonania Usługi Stacjonarnej 
w pełnym lub częściowym zakresie. 

 

§8 

Uprawnienia i zobowiązania Użytkownika 

 
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do: 

○ korzystania z zakupionych Usług Stacjonarnych; 
○ uczestnictwa w promocjach; 
○ wysokiego poziomu obsługi; 
○ składania zgłoszeń. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz innych postanowień         
wynikających z jego Załączników, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator może dochodzić         
od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty wynikłe z tego naruszenia. 

4. Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika         
oświadczenia, iż jest uprawniony do dysponowania zawartymi danymi osobowymi oraz że           
są one prawdziwe. 

5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o każdej zmianie danych, która           
może mieć wpływ na skuteczność kontaktu przez Administratora. 

6. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za podanie danych osobowych        
niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich. 

7. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od jakichkolwiek działań, które mogłyby          
powodować destabilizację lub utrudnienie w funkcjonowaniu Serwisu lub zdobycie         
dostępu do danych, niebędących jawnymi dla Użytkownika, a szczególnie działań          
będących czynem zabronionym według przepisów obowiązującego prawa. 

8. Niedozwolone jest stosowanie narzędzi automatycznie wysyłających lub pobierających        
dane z Serwisu Administratora. 

9. Zarówno Klient jak i Użytkownik, niebędący Klientem jest zobowiązany do naprawienia           
wszelkich szkód wynikających z jego ewentualnych działań, sprzecznych 
z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 



§9 

Zobowiązania, uprawnienia i odpowiedzialność Administratora 

 
1. Administrator ma obowiązek rzetelnej obsługi zgłoszeń, a także należytego wykonania          

Usług Stacjonarnych na rzecz Klienta w zakresie i terminie wybranym spośród dostępnej            
oferty, przy zastrzeżeniu, że nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub          
nienależyte wykonanie usługi, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi         
od niego. 

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca wykonania Usługi          
Stacjonarnej, przy czym zaproponowany przez Administratora alternatywny termin        
powinien być możliwie bliski terminowi wybranemu przez Klienta, a miejsce najbliższe 
z dostępnych, względem miejsca wskazanego początkowo (pytanie czy musimy o tym           
pisać, czy np chodzi o budynek, czy o zajęte miejsce w VIPie i przeniesienie na inne tory). 

3. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Serwisu bez          
podania przyczyny. 

4. Administrator nie odpowiada za treści przesyłane z wykorzystaniem formularzy. 
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, 

w tym za jego nieprawidłowe funkcjonowanie. 
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki naruszeń przez Klienta postanowień          

niniejszego Regulaminu oraz jego Załączników. 
7. Administrator zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia danych zawartych 

w formularzu lub poprawności wybranego zakresu Usług Stacjonarnych pod rygorem          
nieważności zawartej Umowy. 

8. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku          
braku możliwości skutecznego kontaktu z Użytkownikiem, a także otrzymania błędnych          
lub nieprawdziwych danych. 

9. Zgodnie z treścią art. 746 §2 Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 roku (tekst jedn. Dz. U.                 
z 2017 r., poz 459) Administrator może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług            
Stacjonarnych w dowolnym momencie , z zastrzeżeniem, iż jego odpowiedzialność za           
szkodę powstałą w następstwie tego wypowiedzenia występuje jedynie gdy         
wypowiedzenie to nastąpiło bez ważnego powodu. 

 

§10 

Zmiany w treści Regulaminu 

 
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie 

i zakresie, w granicach obowiązującego prawa. 



2. Zmiany w Regulaminie stają się skuteczne z chwilą ich opublikowania, przy czym nie             
dotyczą Klientów, którzy zawarli Umowę przed ich wprowadzeniem, chyba że          
obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

3. Od klientów wymaga się zapoznania ze zmienionym Regulaminem. 
 

§11 

Dane osobowe i Polityka Prywatności 

 
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za        

pośrednictwem Serwisu jest:  
BAD AXE Spółka Cywilna D. Biela P. Grzesiak A. Zarzycki z siedzibą w Krakowie (31 - 143),                 
ul. Basztowa 10, NIP: 6762558784, REGON: 381852179 

2. Użytkownik, podając przy składaniu zamówienia dane osobowe,wyraża zgodę na ich          
przetwarzanie przez Administratora w celu realizacji złożonego zamówienia, odpowiedzi         
na zgłoszenia, a także wysłania informacji handlowej po wcześniejszym wyrażeniu zgody. 

3. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych w siedzibie             
Administratora, a także do ich poprawiania, aktualizacji oraz usuwania. 

4. Przesłanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne by złożyć          
zamówienie za pośrednictwem Serwisu. 

5. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby          
realizacji sprzedaży, udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz realizacji zawartych Umów,          
a także wysyłania informacji handlowej, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa 
i treści, zawartej w Polityce Prywatności. 

6. Użytkownik godzi się na przekazywanie danych innym podmiotom, w szczególności na           
potrzeby dokonywania zakupu Usług Stacjonarnych oraz korzystania z szybkich płatności. 

7. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu              
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. 

8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych        
wykorzystywanych w celach wskazanych przez Administratora zostały opisane w Polityce          
prywatności, dostępnej pod adresem http://www.badaxe.pl/regulamin.html . 

9. Przetwarzane dane osobowe zostaną trwale usunięte przez Administratora kiedy minie cel           
ich przetwarzania. 

 

  

http://www.badaxe.pl/regulamin.html


§12 

Postanowienia końcowe 

 
1. W przypadku braku możliwości realizacji Usługi Stacjonarnej w wybranym miejscu lub           

terminie, zostanie zaproponowany alternatywny termin lub miejsce, a w przypadku gdy           
Klient nie będzie zainteresowany inną lokalizacją lub terminem lub, gdy z przyczyn            
niezależnych od Administratora będzie to niemożliwe, zawarta umowa zostanie rozwiązana          
z przyczyn niezależnych od Administratora, a kwota wpłacona tytułem opłaty za Usługi            
Stacjonarne niezwłocznie zwrócona przelewem na rachunek bankowy podany przez         
Klienta lub osobiście w siedzibie Administratora. 

2. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wykonania usługi w wybranym zakresie,            
zgodnie z treścią zawartej Umowy. 

3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu ani jego Załączników nie mają na celu            
naruszenia praw Klienta. 

4. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie https://www.badaxe.pl/regulamin.pdf        
tam jest regulamin konkursu!!! 

5. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i jego         
Załącznikach znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 roku           
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459). 

6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby          
Administratora lub inny bardziej dogodny dla Klienta.  

 

  

https://www.badaxe.pl/regulamin.pdf


REGULAMIN KLUBU BAD AXE 
(stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu) 

 
Warunki korzystania z torów: 

1. Korzystanie z torów do rzucania może nastąpić wyłącznie po zapoznaniu się 
z niniejszym regulaminem oraz po odbyciu instruktażu poprawnego rzucania. 

2. Z usług klubu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą           
przebywać na terenie klubu tylko pod opieką osób dorosłych. 

3. Zabrania się: 
a. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na         

terenie klubu osób będących pod ich wpływem. Klub zastrzega sobie prawo do            
wyproszenia takich klientów; 

b. wchodzenia na tor gdzie znajdują się inni rzucający; 
c. rzucania siekierą, jeżeli na torze znajdują się inne osoby; 
d. wynoszenia wyposażenia Klubu poza jego teren. 

 
Zachowanie w klubie: 

4. Siekiery mogą być używane wyłącznie do rzucania w tarczę. W przypadku gdy nie są              
używane, powinny zostać odłożone we wskazane do tego miejsce. 

5. Korzystający z torów do rzucania jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń          
wydawanych przez pracowników klubu. 

6. Po komendzie „STOP” wydanej przez pracownika klubu lub inną osobę, korzystający 
z toru powinien natychmiast przerwać rzucanie. 

7. Korzystający z torów do rzucania powinien celować wyłącznie w tarczę znajdującą się na             
wynajętym przez niego torze. Do rzucania powinien używać umiarkowanej siły. Użycie           
nadmiernej siły bądź celowanie w innym kierunku niż tarcza, może doprowadzić do            
obrażeń ciała innych uczestników klubu lub uszkodzenia obiektu. 

8. Korzystający z torów powinien stać w bezpiecznej odległości od tarczy, tj. jedna noga             
powinna znajdować się za czerwoną linią, a druga, za linią wyznaczoną przez drewnianą             
płytę na podłodze. 

9. Korzystający z toru może wejść za linię wyznaczoną przez drewnianą płytę na podłodze, 
w momencie, gdy siekiera zatrzyma się w miejscu. Po oddaniu rzutu korzystający winien             
poczekać aż siekiera pozostanie w bezruchu.  
 

Inne warunki: 

10. Korzystanie z torów do rzucania jest odpłatne, według obowiązującego cennika           
określonego przez klub BAD AXE. Ceny mogą się różnić w zależności od sposobu             
korzystania z obiektu. 

11. Kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, rozstrzyga pracownik klubu, działając           
w zgodzie z obowiązującym prawodawstwem, w szczególności z kodeksem cywilnym. 



Polityka Prywatności serwisu http://www.badaxe.pl 
 
Sporządzona na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych             
osobowych z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu           
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 
(stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu) 
 

 
§1 

Informacje ogólne 

 
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, przechowywania i ochrony         

danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem 
z Serwisu, dostępnym pod adresem http://www.badaxe.pl , składaniem zamówień za jego           
pośrednictwem oraz nawiązywaniem kontaktu z Administratorem przy jego użyciu. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest: 
BAD AXE Spółka CYwilna D. Biela P. Grzesiak A. Zarzycki z siedzibą w Krakowie 
(31 - 143), ul. Basztowa 10, NIP: 6762558784, REGON: 381852179. 

3. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu              
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu            
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób               
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego           
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych - RODO). 

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane i wdrożone          
wewnętrzne procedury i zalecenia, zawarte w naszej wewnętrznej Polityce Bezpieczeństwa          
Informacji, mające na celu zapobieganie udostępnieniu danych osobom niepowołanym. 

 

§2 

Przetwarzanie danych 

 
1. Użytkownik dobrowolnie podając w formularzu dane osobowe wyraża zgodę na ich           

przetwarzanie przez Administratora w celu wynikających z treści zawartej w formularzu.           
Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta za pośrednictwem            
wiadomości na adres badaxe@badaxe.pl . Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu            
do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, aktualizacji oraz usuwania w siedzibie            

http://www.badaxe.pl/
http://www.badaxe.pl/
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Administratora. Zgłoszenia takiego można dokonać zdalnie, gdy nie ma wątpliwości, że           
żądanie jest kierowanie przez osobę, której dane dotyczą lub osobiście w siedzibie            
Administratora. 

2. Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika 
w określonym celu i zakresie oraz w przypadku gdy przepisy prawa upoważniają            
Administratora do ich przetwarzania, a także w celu koniecznym do realizacji zawartej            
wcześniej umowy lub odpowiedzi na zgłoszenie. 

3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika, może także zapisywać          
informacje o parametrach połączenia. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim technicznie realizującym         
niektóre usługi: 

○ dP Internet Paweł Grzesiak z siedzibą ul. Krajobrazowa 1, 32 - 477 Siepraw, NIP:              
6811890054 w celu przechowywania Pani / Pana danych na serwerze skrzynki           
pocztowej; 

○ DialCom24 Sp. z o. o. 60 - 327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 7811733852 oraz               
PayPro S.A. 60 - 327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 7792369887 - w celu              
korzystania z systemu szybkich płatności, w którym są przetwarzane Pana / Pani            
dane na potrzeby dokonania tychże płatności. 

5. W związku z korzystaniem z usług Google, dane mogą być przekazywane poza Unię             
Europejską, do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na           
serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje            
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 

6. Za jednoznaczną zgodą dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych           
klientów. 

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego            
formularza, przykładowo w celu dokonania odpowiedzi na zgłoszenia lub kontaktu          
handlowego, nie dłużej niż wynika to z celu ich pozyskania. 

8. Serwis stosuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich aktywnościach          
poprzez dobrowolne wprowadzenie danych w formularzach oraz gromadzenie plików         
HTTP “Cookies”. 

9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania, gromadzenia i przechowywania plików        
HTTP “Cookies” wykorzystywanych w celach wskazanych przez Administratora zostały         
opisane w Polityce Cookies, która znajduje się pod adresem:         
http://www.badaxe.pl/regulamin.pdf . 

10. Dane osobowe przesłane za pomocą Serwisu nie zostaną udostępnione osobom trzecim           
bez zgody Użytkownika, z zastrzeżeniem sytuacji gdy konieczność przekazania danych          
będzie wynikać bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa - wówczas takie dane           
mogą zostać przekazane bez zgody Użytkownika. 

http://www.badaxe.pl/regulamin.pdf


11. Dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych         
roszczeń z tytułu umowy, nie dłużej niż wynika to z celu w jakim zostały pozyskane. Dane                
zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa            
wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto,. część danych może być         
również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez cały czas          
prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych 
i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele 
i podstawy przetwarzania danych. Przetwarzane dane osobowe zostaną trwale usunięte          
przez Administratora kiedy minie cel ich przetwarzania. 

12. Osobie fizycznej w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące          
uprawnienia: 

○ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
○ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
○ prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy             

przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli); 
○ prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy           

ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub        
wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli według Pana / Pani            
posiadamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie). 

○ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo            
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego         
interesu; powinien / powinna Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną             
sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas          
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane 
w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych            
są niezbędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam                
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń); 

○ prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu         
maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie           
umowy lub Pana / Pani zgody, Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych               
bezpośrednio innemu podmiotowi). 

○ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że            
przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie             
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego          
organu nadzorczego). 
 



13. W Serwisie mogą pojawiać się linki bądź wtyczki do innych stron internetowych, które              
działają niezależnie od Serwisu i nie podlegają żadnemu nadzorowi przez Administratora           
Serwisu. Strony te mogą posiadać własne regulaminy oraz polityki prywatności, z którymi            
stanowczo trzeba się zapoznać. 

 

§3 

Zmiana Polityki Prywatności 

 
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w Polityce          

Prywatności Serwisu, w granicach obowiązującego prawa bez konieczności informowania         
Użytkowników. 

2. Wprowadzone zmiany zostaną opublikowane w sposób czytelny na stronie Serwisu 
i wejdą w życie w dniu tejże publikacji.   



Polityka plików HTTP “Cookies” 
(stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu) 

 
Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. - Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017.0.1907) 

 
 

§1 

Definicje 

 
Na potrzeby niniejszego dokumentu zastosowano następujące definicje poniższych terminów: 
 

1. Polityka Cookies - zestawienie zasad zapisu i odczytu plików HTTP “Cookies” na            
Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu Administratora. 

2. Administrator - BAD AXE Spółka Cywilna D. Biela P. Grzesiak A. Zarzycki z siedzibą  
w Krakowie (31-143), ul. Basztowa 10, NIP: 6762558784, REGON: 381852179          
przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 

3. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Serwisu Administratora lub odwiedza stronę            
internetową Serwisu Administratora. 

4. Serwis Administratora - serwis internetowy działający pod adresem http://badaxe.pl 
5. Serwis Zewnętrzny - serwis internetowy, z którym Administrator nawiązał współpracę 

w ramach zwiększenia funkcjonalności Serwisu. 
6. Pliki HTTP “Cookies” - fragmenty danych informatycznych, przesłanych 

i przechowywanych w urządzeniach Użytkowników, a w szczególności dane tekstowe          
gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika zawierające         
dane pochodzące z Serwisu. 

7. Urządzenie - komputer lub inne kompatybilne urządzenie, umożliwiające przeglądanie         
zasobów Serwisu oraz wykonywanie w ramach niego aktywności, nawet w ograniczonym           
zakresie. 

8. Przeglądarka internetowa - oprogramowanie, służące do przeglądania treści dostępnych 
w ramach korzystania z sieci Internet. 

 
 

§2 

Bezpieczeństwo 

 
1. Wykorzystywane przez Administratora pliki HTTP “Cookies” własne są całkowicie         

bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. 

http://badaxe.pl/


2. W trosce o bezpieczeństwo danych zostały opracowane szczegółowe wewnętrzne         
procedury i zalecenia, które mają służyć ochronie danych osobowych. 

3. Sposób korzystania z plików HTTP “Cookies” uniemożliwia pobieranie jakichkolwiek         
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

4. Za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących z Serwisów Zewnętrznych Administrator         
nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
 
 

§3 

Serwisy Zewnętrzne 

 
Administrator współpracuje z Serwisami Zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na           
Urządzeniach Użytkownika, podlegają one ich własnej polityce “Cookies”. 
 

 
§4 

Udostępnianie danych 

 
1. Dane mogą zostać udostępnione Serwisom Zewnętrznym na potrzeby obsługi zamówień 

i płatności oraz prowadzenia statystyk. 
2. Dane, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą           

tej osoby, z wyłączeniem przypadków gdy przepisy obowiązującego prawa przewidują          
inaczej. 
 
 

§5 

Cele korzystania z plIków HTTP “Cookies” 

 
Pliki HTTP “Cookies” mogą być zapisywane, przechowywane i odczytywane celem usprawnienia           
działania Serwisu i dostępu do jego zasobów, obsługi transakcji, a także do celów             
marketingowych oraz do tworzenia anonimowych statystyk odnośnie korzystania z Serwisu          
Administratora.  



 

§6 

Rodzaje plików HTTP “Cookies” 

 
Serwis Administratora oraz Serwisy Zewnętrzne mogą korzystać z następujących rodzajów          
plików HTTP “Cookies”: 

1. Własne - pliki zapisywane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez          
zautomatyzowany system informatyczny Serwisu, pochodzące bezpośrednio z witryny        
Serwisu Administratora. 

2. Zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy           
informatyczne Serwisów Zewnętrznych. 

3. Tymczasowe (sesyjne) - pliki doraźnie zapisywane i odczytywane z Urządzenia          
Użytkownika przez Serwis Administratora lub Serwisy Zewnętrzne podczas jednej sesji          
danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika,           
zazwyczaj po zamknięciu okna przeglądarki. 

4. Trwałe - pliki zapisane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis           
Administratora lub Serwisy Zewnętrzne tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez            
Użytkownika ustawienia przeglądarki internetowej lub do czasu ich manualnego usunięcia          
przez Użytkownika. 

 
 

§7 

Ustawienia przeglądarki internetowej 

 
1. Na ogół domyślna konfiguracja przeglądarki internetowej zezwala na zapis i odczyt plików            

HTTP “Cookies”. 
2. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki HTTP             

“Cookies” korzystając z ustawień Urządzenia. 
3. Zmian ustawień dotyczących dostępu do plików Cookies można dokonać w dowolnym           

momencie korzystając z dostępnych ustawień przeglądarki. 
 

 
§8 

Wymagania techniczne 

 
1. Brak zezwolenia na zapis i odczyt plików HTTP “Cookies” na Urządzeniu Użytkownika            

może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu Administratora i Serwisów        
Zewnętrznych. 



2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje         
Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość          
zapisywania i odczytu plików Cookie. 

 
 

§9 

Postanowienia końcowe 

 
1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki HTTP          

“Cookies” mieszczącej się w granicach obowiązującego prawa, bez konieczności         
informowania o tym użytkowników. 

2. Wprowadzone zmiany zostaną opublikowane w sposób czytelny na stronie Serwisu 
i wejdą w życie w dniu tejże publikacji. 

3. Pełna treść Polityki Prywatności dostępna jest pod adresem:        
http://www.badaxe.pl/regulamin.pdf .  

http://www.badaxe.pl/regulamin.pdf


Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych podanych 

w ramach korzystania z Serwisu http://www.badaxe.pl 

 

 
Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe            
przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Szczegóły dotyczące           
przetwarzania owych danych znajdują się poniżej. 
 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: 
BAD AXE Spółka Cywilna D. Biela P. Grzesiak A. Zarzycki z siedzibą  
w Krakowie (31-143), ul. Basztowa 10, NIP: 6762558784, REGON: 381852179, adres           
e-mail: badaxe@badaxe.pl . 
 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. 
Dane przetwarzane są w następujących celach: 

○ zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
○ wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji      

rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 
○ cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania        

faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed          
roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1           
lit f RODO); 

○ cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja          
naszych produktów lub usług na podstawie uwag Klientów, optymalizacja         
procesów na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co         
jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

○ badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej osbługi, co jest          
naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
 

3. Odbiorcy danych 
W związku z naszą współpracą, może dochodzić do powierzenia Pana / Pani danych             
następującym podmiotom: 

○ dP Internet Paweł Grzesiak z siedzibą ul. Krajobrazowa 1, 32 - 477 Siepraw,             
NIP: 6811890054 w celu przechowywania Pani / Pana danych na serwerze           
skrzynki pocztowej; 

○ DialCom24 Sp. z o. o. 60 - 327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 7811733852              
oraz PayPro S.A. 60 - 327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 7792369887 - 

http://www.badaxe.pl/
mailto:badaxe@badaxe.pl


w celu korzystania z systemu szybkich płatności, w którym są przetwarzane           
Pana / Pani dane na potrzeby dokonania tychże płatności. 
 

4. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Ponieważ korzystamy z usług Google,Pana / Pani dane mogą być przekazywane do            
Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach.          
Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni            
poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 
 

5. Okres przechowywania danych 
Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych           
roszczeń z umowy, nie dłużej niż wynika to z celu w jakim zostały pozyskane. Dane               
zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy           
prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część       
danych może być również przetwarza po upływie wskazanych wcześniej okresów          
przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach         
archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo       
powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych. 
 

6. Uprawnienia związane z przetwarzaniem 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani          
następujące uprawnienia: 

○ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
○ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
○ prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw,            

abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je             
usunęli); 

○ prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać,          
abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania        
lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli według Pana           
/ Pani posiadamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie). 

○ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani           
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie         
uzasadnionego interesu; powinien / powinna Pan / Pani wskazać nam Pana /            
Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie          
przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać       
Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy            
przetwarzania przez nas danych są niezbędne wobec Pana / Pani praw lub            



też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub             
obrony roszczeń); 

○ prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w             
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do       
odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na           
podstawie umowy lub Pana / Pani zgody, Może nam Pan / Pani zlecić             
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi). 

○ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani,           
że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej             
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego          
właściwego organu nadzorczego). 
 
W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres           
e-mail badaxe@badaxe.pl . Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani           
uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować. 

 
7. Informacja o wymogu / dobrowolności podanych danych 

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem zdalnego zamawiania naszych           
usług. 
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