
DEFINICJE 

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług („Regulamin”) określa warunki korzystania z wybranych usług 

oferowanych przez TRILOKA Czarnik Ożóg Kancelaria Patentowa i Adwokacka  sp.p. 

2. Poniższe terminy stosowane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia: 

a) Operator – spółka pod nazwą TRILOKA Czarnik Ożóg Kancelaria Patentowa i Adwokacka  sp.p 

z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujejskiego 12/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411213. 

b) Usługa – usługa oferowana przez Operatora za pośrednictwem Strony internetowej na warunkach 

określonych w Regulaminie: wnoszenie opłat dotyczących praw własności intelektualnej.  

c) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług. 

d) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz dowolna 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna inna niż osoba prawna, której ustawa przyznaje 

osobowość prawną, która w drodze akceptacji Regulaminu zyskuje dostęp do Usług świadczonych 

przez Operatora. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze usług oferowanych przez Operatora, a także prawa i obowiązki 

zarówno Operatora jak i Użytkownika. 

2. Operator zapewnia usługi wnoszenia opłat dotyczących praw własności intelektualnej 

3. Korzystając z Usługi, Użytkownicy oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego warunki. 

4. Operator ma prawo powierzyć administrowanie Strony internetowej stronie trzeciej, na co Użytkownik 

niniejszym wyraża zgodę. 

5. Operator dołoży starań, by zapewnić bezpieczeństwo internetowego przekazywania danych w związku z 

Usługą, przez co rozumie się przekazywanie informacji z zachowaniem ich poufności, integralności i 

kompletności. 

6. Operator nie będzie odpowiadać za problemy techniczne lub ani ograniczenia sprzętowe leżące po 

stronie Użytkownika, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie ze Strony internetowej i/lub Usług 

świadczonych za jej pośrednictwem. 

 

DOKONYWANIE OPŁAT 

1. Korzystanie z Usługi jest odpłatne. 

2. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uiszczania wszelkich opłat z tytułu korzystania z Usługi 

zgodnie z wystawioną fakturą.  

3. Użytkownik może zapłacić za Usługę kartą kredytową lub przelewem bankowym (w większości krajów), 

należy jednak mieć na uwadze, że sposoby płatności mogą różnić się w zależności od kraju Użytkownika. 

4. Osoba korzystająca z karty kredytowej oświadcza i zapewnia, że jest uprawniona do korzystania z niej 

oraz że karta może być obciążana wszelkimi opłatami, które nie zostaną odrzucone. 

5. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie od nas faktur drogą elektroniczną. 

6. Koszty wszelkich opłat bankowych ponosi wyłącznie Użytkownik. 

7. Płatności internetowe obsługuje PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-

387 Gdańsk, KRS: 0000227278 NIP: 5862141089. 



 

ZWROTY I ANULOWANIE 

1. Operator nie zwraca środków, nawet w przypadku anulowania Usługi tuż po obciążeniu karty. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Więcej szczegółów dostępnych jest w Polityce Prywatności TRILOKA 

https://www.dropbox.com/s/goyd2nyjigfk4kn/TRILOKA%20klauzula%20RODO.pdf?dl=0   

  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Najnowsza wersja Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej pod adresem URL 

http://triloka.pl/nota-prawna/.  

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. 

3. W przypadku zmiany Regulaminu Operator poinformuje o tym na Stronie internetowej pod adresem 

URL http://triloka.pl/nota-prawna/  

4. Operator zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części swoich praw i obowiązków 

wynikających z Regulaminu na stronę trzecią lub do zawarcia z nią umowy o świadczenia usług, a 

Użytkownik poprzez związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu wyraża na to zgodę. 

5. Użytkownik nie może dokonać cesji ani odstąpić od jakichkolwiek praw ani zobowiązań wynikających z 

Regulaminu bez pisemnej zgody Operatora. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje zastosowaniem mają postanowienia 

Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów. 
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