REGULAMIN 
SERWISUW
 WW.TELEVIO.PL 

§1
 
Definicje 
Określeniau
 żytew
 n
 iniejszymR
 egulaminieś wiadczeniau
 sługm
 ająn
 astępującez naczenie: 
1. Usługodawca – Horyzont Media SA z siedzibą w Katowicach (40-158) przy ul. Jesionowej 22 lok. 11, wpisana do Krajowego Rejestru
SądowegoprzezSądRejonowyKatowice-WschódwKatowicach,VIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowegopodnumeremKRS
790021,N
 IP:9
 542806224,R
 EGON:3
 83935159,e -mail:info@televio.pl; 
2. Usługobiorca-osobafizycznaposiadającapełnązdolnośćdoczynnościprawnych,którakorzystazusługświadczonychprzezUsługodawcę
wc elun
 iezwiązanymb
 ezpośredniod
 ziałalnościąg ospodarcząlubz awodowąU
 sługobiorcy( Konsument); 
3. Serwis- s erwisinternetowyw
 ww.televio.pl; 
4. Konto- z biórz asobówiu
 prawnieńw
 r amachS erwisup
 rzypisanychk onkretnemuU
 sługobiorcy,p
 osiadającyu
 nikalnąn
 azwę( login)ih
 asło; 
5. Usługi-wszelkieusługiświadczoneprzezUsługodawcęnarzeczUsługobiorcówwoparciuoniniejszyRegulamin.ŚwiadczenieUsługprzez
Usługodawcę polega na dostarczaniu Usługobiorcom odpłatnych usług medialnych w formie transmisji w czasie rzeczywistym lub na
żądanie, za pośrednictwem Internetu. Szczegółowy wykaz i opis Usług dostępnych w Serwisie został określony w Serwisie i jest
przedstawianyU
 sługobiorcyd
 oa kceptacjip
 rzedz awarciemU
 mowyo
 ś wiadczenieU
 sług. 
6. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,w
 s zczególnościp
 ocztye lektronicznej; 
7. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku
przedsiębiorcylubosobywykonującejzawód,którejprawodowykonywaniazawodujestuzależnioneodspełnieniawymagańokreślonych
w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z
określoną osobą orazinformacjiotowarachiusługachniesłużącejosiągnięciuefektuhandlowegopożądanegoprzezpodmiot,któryzleca
jejr ozpowszechnianie,w
 s zczególnościb
 ezw
 ynagrodzenialubinnychk orzyścio
 dp
 roducentów,s przedawcówiś wiadczącychu
 sługi; 
8. Świadczenieusługidrogąelektroniczną-wykonanieusługiświadczonejbezjednoczesnejobecnościstron(naodległość),poprzezprzekaz
danychnaindywidualneżądanieusługobiorcy,przesyłanejiotrzymywanejzapomocąurządzeńdoelektronicznegoprzetwarzania,włącznie
z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci

9.

10.

11.

1.
2.

3.
4.

5.

telekomunikacyjnejw
 r ozumieniuu
 stawyz d
 nia1
 6lipca2
 004 r.- P
 rawot elekomunikacyjne; 
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobąurządzeńinformatycznychioprogramowania,zapewniającyprzetwarzaniei
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danychpoprzezsiecitelekomunikacyjnezapomocąwłaściwegodladanegorodzajusieci
telekomunikacyjnegou
 rządzeniak ońcowegow
 r ozumieniuu
 stawyz d
 nia1
 6lipca2
 004r.- P
 rawot elekomunikacyjne; 
Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia
programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami
teleinformatycznymi,a w
 s zczególnościp
 ocztęe lektroniczną; 
Regulamin– n
 iniejszyr egulaminś wiadczeniau
 sług. 

§2
 
Postanowieniao
 gólne 
Regulamino
 kreślap
 rawaio
 bowiązkiU
 sługodawcyiU
 sługobiorcówz wiązanez eś wiadczeniemU
 sług. 
Regulaminstanowiregulaminświadczeniausługdrogąelektronicznąwrozumieniuart.8ustawyzdnia18lipca2002r.oświadczeniuusług
drogąe lektronicznąio
 kreślaw
 s zczególności: 
a. rodzajeiz akresu
 sługś wiadczonychd
 rogąe lektronicznąp
 rzezU
 sługodawcę; 
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem
teleinformatycznym,k tórymp
 osługujes ięU
 sługodawca, 
c. warunkiz awieraniair ozwiązywaniau
 mówo
 ś wiadczenieu
 sługd
 rogąe lektroniczną; 
d. prawaio
 bowiązkiU
 sługodawcyiU
 sługobiorcówz wiązanez eś wiadczeniemU
 sług, 
e. zasadyw
 yłączaniao
 dpowiedzialnościU
 sługodawcyz t ytułuś wiadczeniaU
 sług, 
f. trybp
 ostępowaniar eklamacyjnego. 
Usługodawcaś wiadczyu
 sługid
 rogąe lektronicznąz godniez R
 egulaminem. 
Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowyoświadczenieUsług,takżewtakisposób,który
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się
Usługobiorca. 
Usługodawca zapewnia dostępność aktualnego Regulaminu w Serwisie. Usługobiorca jest w szczególności uprawniony do pobrania w
wybranymprzezsiebieczasieaktualnejtreściRegulaminuzSerwisu,zapisywaniagonadowolnymposiadanymprzezUsługobiorcęnośniku

pamięciiw
 ydrukuR
 egulaminu. 
6. Usługobiorcan
 iejestz wiązanyt ymip
 ostanowieniamiR
 egulaminu,k tóren
 iez ostałym
 uu
 dostępnionew
 s posóbo
 pisanyw
 yżej. 
7. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z
Usług. 

§3
 
Konto 
1. Warunkiemk orzystaniaz U
 sługjestp
 osiadaniep
 rzezU
 sługobiorcęK
 ontaw
 S erwisie. 
2. WceluzałożeniaKontaUsługobiorcazobowiązanyjestwsposóbprawidłowyizgodnyzprawdąwypełnićformularzrejestracyjnydostępny
wS erwisie. 
3. Usługobiorcaw
 ypełniającf ormularzr ejestracyjnyp
 otwierdza,ż e: 
a. podanew
 n
 imd
 anes ąk ompletneiz godnez es tanemf aktycznym, 
b. uiściw
 ynagrodzeniez aU
 sługiw
 t erminiein
 aw
 arunkachp
 rzewidzianychw
 R
 egulaminieiS erwisie, 
c. jestu
 prawnionyd
 oz awarciau
 mowyo
 ś wiadczenieU
 sług,w
 s zczególnościp
 osiadap
 ełnąz dolnośćd
 oc zynnościp
 rawnych, 
d. zapoznałs ięz R
 egulaminemiz obowiązujes ięg op
 rzestrzegać, 
e. zapoznałs ięz P
 olitykąP
 rywatnościia kceptujejejp
 ostanowienia. 
4.
Usługodawcapootrzymaniuprawidłowowypełnionegoformularzarejestracyjnegoorazpowybraniuconajmniejjednejzdostępnych
Usług,u
 tworzyd
 laU
 sługobiorcyw
 r amachS erwisuu
 nikalneK
 ontoo
 n
 azwiew
 ybranejp
 rzezU
 sługobiorcę. 
5. UsługobiorcapodającnazwęKontawramachSerwisuoświadcza,iżnazwatanienaruszaprawosóbtrzecich.Usługobiorcaponosiwyłączną
odpowiedzialnośćz aw
 ybórn
 azwyk onta. 
6. UsługodawcamożeodmówićutworzeniaKontaonazwiewybranejprzezUsługobiorcę,jeżelijestonajużużywanawramachSerwisuprzez
innegoU
 sługobiorcę,s przecznaz p
 rawem,d
 obrymio
 byczajamilubn
 aruszad
 obrao
 sobisteo
 sóbt rzecich. 
7. Usługobiorca jest obowiązany nie ujawniaćjakiejkolwiekosobietrzeciejloginulubhasładoKontaiponosiwyłącznąodpowiedzialnośćza
szkodyw
 yrządzonen
 as kutekichu
 jawnienialubn
 ienależytegoz abezpieczeniap
 rzedd
 ostępemo
 sóbt rzecichp
 rzezU
 sługobiorcę. 
8. Rozwiązanieu
 mowyo
 ś wiadczenieU
 sługp
 owodujeu
 sunięcieK
 ontaz S erwisu. 



1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

§4
 
Umowao
 ś wiadczenieU
 sług 
Umowao
 ś wiadczenieU
 sługz ostajez awartaz c hwiląz ałożeniaw
 S erwisieK
 ontad
 laU
 sługobiorcy. 
Do poszczególnych Usług i promocjimogąmiećzastosowanieodrębneregulaminy,każdorazowodostępnedlaUsługobiorcywSerwisiew
okresie ich obowiązywania. Usługobiorca przed zakupem Usługi objętej odrębnym regulaminem potwierdza zapoznanie się i akceptację
tegor egulaminu. 
W ramach Umowy Usługobiorca uprawniony jest do bieżącego dokonywania wyboru poszczególnych Usług oraz czasu, przez jaki z nich
korzysta,wzakresiezgodnymzaktualnąofertąUsługodawcy.UsługodawcapotwierdzaotrzymaniezamówieniaUsługiprzezautomatycznie
generowaną wiadomość wysłaną naAdreselektronicznyUsługobiorcypodanyprzyzakładaniuKonta/wiadomośćudostępnianąnaKoncie
Usługobiorcy. 
Umowy zawierane są w języku polskim. Treść umów jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana i przechowywana przez 5 lat w wersji
elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy. Treść umowy udostępniana jest Usługobiorcy w wiadomości wysłanej na
Adrese lektronicznyU
 sługobiorcyp
 odanyp
 rzyz akładaniuK
 onta/w
 iadomościu
 dostępnianejn
 aK
 oncieU
 sługobiorcy. 
Klient może korzystać z Usług na terenie Rzeczypospolitej Polski,awzakresiewynikającymzRozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoi
Rady (UE) 2017/1128zdnia14czerwca2017r.wsprawietransgranicznegoprzenoszenianarynkuwewnętrznymusługonlinewzakresie
treści(dalej:Rozporządzenie)–takżenatereniepaństwczłonkowskichUniiEuropejskiej.DostępdoSerwisulubposzczególnychUsługpoza
terenemR
 zeczypospolitejP
 olskim
 ożeb
 yćc ałkowicielubc zęściowoo
 graniczony,z godniez p
 rzepisamiR
 ozporządzenia. 
UsługobiorcamożekorzystaćzUsługnaograniczonejliczbieurządzeń.Aktualnelimityliczbyurządzeń,naktórychmożliwejestkorzystaniez
usługp
 rzezU
 sługobiorcęo
 razd
 opuszczalnac zęstotliwośćichz mianys ąw
 skazanew
 S erwisie. 
ZalecasiękorzystaniezjednejprzeglądarkiinternetowejprzykorzystaniuzUsługnadanymurządzeniu.WprzypadkukorzystaniazUsługna
różnychprzeglądarkach,każdaprzeglądarkamożezostaćpotraktowanajakoodrębneurządzenie,atymsamymzmniejszaćlimit,októrym
mowaw
 u
 st.6
 . 
Umowa o
 ś wiadczenieU
 sługz awartajestn
 ac zasn
 ieoznaczony,c hybaż es tronyu
 mówiłys ięinaczej. 
Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług w formiedokumentowej.Usługobiorcamożewszczególnościwypowiedziećumowę
przesyłającoświadczenienaAdreselektronicznypomoc@televio.pllubdzwoniącpodnrtel.327070307.Wtakimprzypadkuumowaulega
rozwiązaniu z chwilą upływu okresu, na jaki Usługobiorca wykupił Usługi przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez
którąkolwiek ze stron. W przypadku, gdy w dacie złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy Usługobiorca nie posiadał wykupionych

Usług,u
 mowau
 legar ozwiązaniup
 ou
 pływiem
 iesiącao
 dd
 atyo
 świadczeniao
 jejw
 ypowiedzeniu. 
10.
UsługodawcamaprawowstrzymaćsięzeświadczeniemUsługlub rozwiązaćumowęoświadczenieUsługwtrybienatychmiastowym, 
wr azie: 
a) naruszeniap
 rzezU
 sługobiorcęistotnychp
 ostanowieńR
 egulaminu, 
b) umieszczaniap
 rzezU
 sługobiorcęw
 S erwisiet reścin
 iezgodnychz o
 bowiązującymip
 rzepisamip
 rawa, 
c) wykorzystywaniaprzezUsługobiorcęUsługiniezgodniezejejprzeznaczeniem,wszczególnościwcelachkomercyjnychlubwprzypadku
przesyłaniap
 rzezU
 sługobiorcęn
 iezamówionychInformacjih
 andlowych, 
d) opóźnienia
wzapłaciewynagrodzeniazaUsługi przekraczającego
10dni,zprzyczynleżącychpostronieUsługobiorcy.
, 
11. Usługodawcar ozpocznieś wiadczenieU
 sługiw
 t erminieo
 kreślonymw
 § 8
 p
 kt6
 . 


§5
 
Płatności 
1. Usługobiorca jest zobowiązanydowniesieniawynagrodzeniazaUsługiwwysokościinawarunkachszczegółowookreślonychwSerwisiei
przedstawionychU
 sługobiorcyd
 oa kceptacjip
 rzedd
 okonaniemp
 łatności. 
2. Wprzypadku,gdyzgodniezprzepisamiprawaUsługodawcazobowiązanyjestprzekazaćUsługobiorcyfakturę,rachuneklubinnydokument
potwierdzający płatność, Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ustawy z dnia 11
marca2004r.opodatkudochodowymodtowarówiusługlubinnegorodzajurachunkówwformieelektronicznej,naAdreselektroniczny
podanyp
 rzyz akładaniuK
 onta. 

§6
 
Prawaio
 bowiązkiU
 sługodawcyiU
 sługobiorcy 
1. Usługodawcaz obowiązujes ięd
 os tałegoin
 ieprzerwanegoś wiadczeniaU
 sług,z z astrzeżeniamijakn
 iżej. 
2. Usługodawcam
 ap
 rawod
 o: 
a. czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane zmodyfikacjąSerwisu.Wtakim
wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorców na stronach Serwisuzestosownymwyprzedzeniemoprzerwiewświadczeniu



3.
4.
5.
6.
7.



Usług; 
b. wysyłanian
 aw
 skazanep
 rzezU
 sługobiorcówA
 dresye lektronicznek omunikatówt echnicznychz wiązanychz f unkcjonowaniemU
 sług; 
c. zablokowaniad
 ostępud
 oz asobówU
 sługobiorcówz awierającycht reścis przecznez p
 rawemlubd
 obrymio
 byczajami, 
d. zaprzestaniaświadczeniaUsługUsługobiorcy,jeżeliUsługobiorcanaruszapostanowieniaRegulaminu,lubnienaruszającRegulaminu
swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że zasoby Usługodawcy lub sieci komputerowe osób trzecich
działająn
 ieprawidłowo,a przyczynt egos tanur zeczyn
 iem
 ożnau
 sunąćb
 ezz aprzestaniaś wiadczeniaU
 sługU
 sługobiorcy, 
e. wstrzymaniasięzeświadczeniemUsługwstosunkudoUsługobiorcy,którypozostajewopóźnieniuzzapłatąnależnegoUsługodawcy
wynagrodzeniaz ak orzystaniez U
 sług,d
 oc zasuu
 iszczeniaw
 ynagrodzeniaw
 p
 ełnejw
 ysokości. 
Usługobiorca może korzystać z Usług wyłącznie wcelachprywatnych,niezwiązanychzprowadzonądziałalnościągospodarczą,zawodową
lubz arobkową. 
Zakazane jest udostępnianie Usług przez Usługobiorcę osobom trzecim, z wyjątkiem osób pozostających z Usługobiorcą w jednym
gospodarstwied
 omowym. 
TreściudostępnianewSerwisiepodlegająochronieprawnoautorskiejnazasadachokreślonychwustawiezdnia4lutego1994r.oprawie
autorskimip
 rawachp
 okrewnych. 
Zakazane jest wszelkie kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie lub modyfikowanie treści
udostępnionychw
 S erwisie,w
 c ałościlubw
 c zęści,c hybaż ec oinnegow
 skazanow
 s zczególnychw
 arunkachz amieszczonychw
 S erwisie. 
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści bezprawnych, wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z ich
celem, prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub naruszający dobra osobiste i prawa osób trzecich. W
szczególnościz akazanes ą: 
a. działaniam
 ogąceu
 trudnićlubz akłócićf unkcjonowanieS erwisu; 
b. działaniam
 ogącen
 arazićS erwislubU
 sługodawcęn
 au
 tratęr enomy; 
c. naruszaniep
 rawa utorskich,p
 raww
 łasnościp
 rzemysłowejlubd
 óbro
 sobistycho
 sóbt rzecich; 
d. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, obraźliwych, wprowadzających w błąd lub
stanowiącycht ajemnicęp
 rzedsiębiorstwa,p
 aństwowąlubs łużbową; 
e. naruszanie prywatności innych Usługobiorców, w szczególności rozsyłanie niezamówionej Informacji handlowej oraz sprzeczne z
prawemp
 ozyskiwanieip
 rzetwarzanied
 anycho
 sobowych. 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

§7
 
OdpowiedzialnośćS tron 
Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody,jakądrugastronaponiosłanaskutekniewykonanialubnienależytego
wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie i powszechnie obowiązujących
przepisachp
 rawa.O
 bowiązekn
 aprawieniap
 rzezU
 sługodawcęs zkodyn
 ieo
 bejmujeu
 traconychp
 rzezU
 sługobiorcęk orzyści. 
Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez
Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w
wynikuu
 niemożliwieniad
 ostępud
 ot ychd
 anych. 
Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez
Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku
uniemożliwieniad
 ostępud
 ot ychd
 anych,jeżelin
 iezwłoczniez awiadomiłU
 sługobiorcęo
 z amiarzeu
 niemożliwieniad
 on
 ichd
 ostępu. 

§8
 
Warunkiś wiadczeniaU
 sługp
 rzezU
 sługodawcę 
Wymaganiat echnicznen
 iezbędned
 ow
 spółpracyz S ystememt eleinformatycznymU
 sługodawcys ąn
 astępujące: 
a. połączeniez s ieciąInterneto
 p
 rzepustowościn
 iem
 niejszejn
 iż
4Mb/s; 
b. przeglądarkainternetowalubu
 rządzeniew
 ymienionen
 as tronieinternetowejh
 ttps://televio.pl/info/s/supported-platforms; 
c. Adrese lektroniczny. 
Usługodawcainformuje,ż e: 
a. jakość świadczonych Usług jest uzależniona m.in. od prędkości dostępu do Internetu, z którego korzysta Usługobiorca oraz
właściwościu
 rządzeniaw
 ykorzystywanegod
 oo
 dbioruU
 sług, 
b. ustawieniap
 rogramówa ntywirusowych,fi
 rewallo
 razp
 rogramyt ypup
 2pm
 ogąo
 graniczaćlubu
 niemożliwiaćk orzystaniez U
 sług. 

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Informacja o ewentualnych zagrożeniach związanych z
korzystaniem z Usług, a także środkach technicznych dostępnych Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania zostanie niezwłocznie
przesłanan
 aż ądanieU
 sługobiorcyn
 ajegoA
 drese lektroniczny. 
Usługodawca informuje, że do Systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, wprowadza dane, niebędące składnikiem

5.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

treściU
 sługi,k tórez ostałys zczegółowoo
 kreślonew
 W
 ykaziec ookies stanowiącymZ ałącznikun
 r2
  d
 oR
 egulaminu. 
Z zastrzeżeniem postanowień § 9, Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie
później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas
rozpoczęcieś wiadczeniaU
 sługn
 astąpin
 ajpóźniejd
 ok ońcap
 ierwszego,n
 astępującegop
 on
 imd
 niar oboczego. 

§9
 
Odstąpienieo
 du
 mowy 
Usługobiorca-Konsument,któryzawarłumowęoświadczenieUsługmożewterminie14dniodstąpićodniejbezpodawaniajakiejkolwiek
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35ustawyzdnia30maja2014r.o
prawachk onsumenta. 
WprzypadkuumowyoświadczenieUsług,termindoodstąpieniaodumowy,októrejmowawust.1wygasapoupływie14dnioddniajej
zawarcia. 
Abyskorzystaćzprawaodstąpieniaodumowy,Usługobiorca-KonsumentmusipoinformowaćUsługodawcęoswojejdecyzjioodstąpieniu
od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniuodumowymożezostaćzłożonenaformularzu,którego
wzórs tanowiZ ałącznikn
 r3
  d
 oR
 egulaminu,jednakn
 iejestt oo
 bowiązkowe. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca-Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania
przysługującegom
 up
 rawao
 dstąpieniao
 du
 mowyp
 rzedu
 pływemt erminud
 oo
 dstąpieniao
 du
 mowy. 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Usługobiorcy-Konsumentowi w
odniesieniud
 ou
 móww
 skazanychw
 a rt.3
 8u
 stawyo
 p
 rawachk onsumenta,w
 t ymw
 s zczególnościu
 mów: 
a. oświadczenieusług,jeżeliprzedsiębiorcawykonałwpełniusługęzawyraźnązgodąkonsumenta,któryzostałpoinformowanyprzed
rozpoczęciemś wiadczenia,ż ep
 os pełnieniuś wiadczeniap
 rzezp
 rzedsiębiorcęu
 tracip
 rawoo
 dstąpieniao
 du
 mowy; 
b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utraciep
 rawao
 dstąpieniao
 du
 mowy. 
Usługodawca rozpocznie realizację Usług niezwłocznie (w przypadku usług płatnych - nie później niż w terminie 24godzinodmomentu
zaksięgowaniawpłaty),podwarunkiemzłożeniaprzezUsługobiorcę-Konsumentawyraźnegooświadczenia–poprzezzaznaczeniestosownej
opcji w aktywnym formularzu – w którym zażąda rozpoczęcia świadczenia Usługi lub dostarczenia treści cyfrowych przed upływem

14-dniowegot erminud
 oo
 dstąpieniao
 du
 mowyz awartejn
 ao
 dległość. 
7. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej Usługodawca może wstrzymać się zrealizacjąUsługidoczasu
upływu1
 4-dniowegot erminun
 az łożeniep
 rzezK
 onsumentao
 świadczeniao
 o
 dstąpieniuo
 du
 mowy. 
8. W przypadku odstąpienia od umowyoświadczenieUsługpozłożeniuprzezUsługobiorcę-Konsumentaoświadczenia,októrymmowaw
ust.6
 ,U
 sługobiorca– K
 onsumentm
 ao
 bowiązekz apłatyz aś wiadczenias pełnioned
 oc hwilio
 dstąpieniao
 du
 mowy. 

§1
 0 
Postępowanier eklamacyjne 
1. Usługobiorcym
 ająp
 rawos kładaćr eklamacjew
 s prawachd
 otyczącychU
 sług. 
2. Reklamacjer ozpatrujeU
 sługodawca. 
3. ReklamacjamożezostaćwysłanapocztąelektronicznąnaAdreselektroniczny:pomoc@televio.pllubwniesionapisemnienaadressiedziby
Usługodawcy. 
4. Reklamacjap
 owinnaz awieraćo
 znaczenieU
 sługobiorcyo
 razs zczegółowew
 skazanieo
 kolicznościu
 zasadniającychjejz łożenie. 
5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywaneniezwłocznie,wkażdymrazieniepóźniejjednakniżwterminie30dniod
dniaicho
 trzymania. 
6. Ou
 względnieniulubo
 dmowieu
 względnieniar eklamacjiU
 sługodawcaz awiadomiU
 sługobiorcęn
 iezwłoczniep
 ojejr ozpatrzeniu. 

§1
 1 
Pozasądowes posobyr ozpatrywaniar eklamacjiid
 ochodzeniar oszczeń 
1. Usługobiorca-Konsumentm
 ap
 rawos korzystaćz p
 ozasądowychs posobówr ozpatrywaniar eklamacjiid
 ochodzeniar oszczeń.N
 ależąd
 on
 ich: 
a. mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na
wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz
ewentualnychk osztówr zeczoznawców.M
 ediacjajestd
 obrowolna,t zn.m
 usząn
 an
 iąw
 yrazićz godęo
 bies tronyu
 mowy. 
b. stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Izby Handlowej - sądy te rozpatrują spory o
prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem
ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu
polubownegom
 usząw
 yrazićz godęo
 bies tronyu
 mowy. 

c.

miejscy (powiatowi) rzecznicykonsumentów-mającysiedzibywmiejscowościach,wktórychznajdująsięsąstarostwapowiatowe
luburzędymiastanaprawachpowiatu.Doichzadańnależywszczególnościzapewnieniebezpłatnegoporadnictwakonsumenckiego
iinformacjip
 rawnejw
 z akresieo
 chronyinteresówk onsumentów. 
d. platforma ODR -punktdostępudlakonsumentówiprzedsiębiorców,służącypozasądowemurozstrzyganiusporówkonsumenckich
dotyczących
transakcji
internetowych,
umieszczony
pod
adresem
internetowym:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich oraz możliwości skorzystania przez Usługobiorcę-Konsumenta z
pozasądowychsposobówrozpatrywaniareklamacji,dochodzeniaroszczeńorazzasadydostępudotychprocedurdostępnesąwsiedzibach
oraz
na
stronach
internetowych
wojewódzkich
inspektoratów
Inspekcji
Handlowej
oraz
pod
adresem:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 

§1
 2 
Ochronad
 anycho
 sobowych 
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców będących osobamifizycznymiokreślonezostaływPolityceprywatności
stanowiącejZ ałącznikn
 r1
  d
 oR
 egulaminu.
§1
 3 
Postanowieniak ońcowe 
1. Regulaminw
 chodziw
 ż yciez d
 niem1
 .08.2021r.  
2. Usługodawca uprawniony do zmiany Regulaminu. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o planowanej zmianie Regulaminu w drodze
wiadomości wysłanej na Adres elektroniczny podany przy zakładaniu Konta/wiadomości na Koncie Usługobiorcy oraz komunikatu i
umieszczenian
 owejt reściR
 egulaminuw
 S erwisien
 ac on
 ajmniej3
 0d
 nip
 rzedw
 prowadzeniemz mian. 
3. Usługodawcau
 prawnionyjestd
 oz mianyo
 fertyp
 rogramowej,o
 c zyminformujez o
 dpowiednimw
 yprzedzeniemw
 S erwisie. 
4. WprzypadkubrakuakceptacjizmianyRegulaminulubofertyprogramowejUsługobiorcajestzobowiązanydopoinformowaniaotymfakcie
Usługodawcy przed datą wejścia zmianwżycie.BrakakceptacjinowegoRegulaminulubofertyprogramowejprzezUsługobiorcęskutkuje
rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług z chwilą wejścia zmian w życie. W takim przypadku Usługodawca zwraca Usługobiorcy część
opłatyu
 iszczonejz aU
 sługi,p
 roporcjonalnied
 oo
 kresu,o
 jakiś wiadczenieo
 płaconychU
 sługz ostałos krócone. 
5. Regulamino
 razu
 mowyo
 ś wiadczenieU
 sługp
 odlegająp
 rawup
 olskiemu. 

6. Usługodawca i Usługobiorca dołożą wszelkich starań, by spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozwiązań na drodze polubownej. W
przypadku niemożności takiego rozwiązania, spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał
będzies ądp
 owszechnyw
 łaściwyw
 edlep
 rzepisówp
 owszechnieo
 bowiązujących. 
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu
cywilnego,u
 stawyo
 p
 rawiea utorskimip
 rawachp
 okrewnycho
 razinnep
 owszechnieo
 bowiązującep
 rzepisyp
 rawap
 olskiego. 



















ZAŁĄCZNIK1

POLITYKAP
 RYWATNOŚCI 

NiniejszaPolitykaPrywatnościzostałaopracowanawoparciuoprzepisyRozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoIRady(UE)2016/679zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzepływu
takichd
 anycho
 razu
 chyleniad
 yrektywy9
 5/46/WE,z wanegod
 alejR
 ODO. 


ADMINISTRATORD
 ANYCHO
 SOBOWYCH
1. Horyzont Media SA z siedzibą w Katowicach (40-158) przy ul.Jesionowej22lok.11,wpisanadoKrajowegoRejestruSądowegoprzezSąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 790021, NIP:
9542806224, REGON: 383935159. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem Adresu elektronicznego:
info@televio.pl. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem Adresu elektronicznego:
iod@horyzontmedia.pl . 

WYMÓGP
 ODANIAI K
 ATEGORIEP
 RZETWARZANYCHD
 ANYCHO
 SOBOWYCH 
3. Administratorp
 rzetwarzan
 astępująced
 aneo
 soboweu
 sługobiorców: 
a. imięin
 azwisko, 
b. adres, 
c. datau
 rodzenia, 
d. adresp
 ocztye lektronicznej, 
e. numert elefonu, 
4. Podaniedanychosobowychokreślonychwpkt3lit.a-dniejestwymogiemustawowymijestdobrowolne,alestanowiwarunekzawarciaz
Administratorem umowy o świadczenie usług, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli usługobiorca nie poda tych danych, wówczasniedojdziedo
zawarciaU
 mowy.P
 odanied
 anycho
 sobowycho
 kreślonychw
 p
 kt3
 lit.e jestd
 obrowolne. 

5. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
transgranicznegoprzenoszenianarynkuwewnętrznymusługonlinewzakresietreści,dostawcatreściwokreślonychprzypadkachmaprawo
lub obowiązek dokonać weryfikacji państwa członkowskiego zamieszkania abonenta z wykorzystaniem maksymalnie dwóch spośród
wskazanych w art. 5 Rozporządzenia środkówweryfikacji.Celem powyższejregulacjijestumożliwienieusługobiorcomkorzystaniaztreści
dostarczanychp
 rzezA
 dministratorap
 odczasichc zasowegop
 obytuw
 innychp
 aństwachc złonkowskichU
 E. 
6. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych usługobiorcy - numeru IP urządzenia, którym
posługuje się usługobiorca orazdanychdotyczącychkorzystaniaprzezusługobiorcęzokreślonejsieciteleinformatycznej,oprogramowania
lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora, w tym zakresu wykorzystywanych usług i rodzaju
programówo
 glądanychp
 rzezu
 sługobiorcę. 

CELEP
 RZETWARZANIAD
 ANYCHO
 SOBOWYCH 
7. Administratorp
 rzetwarzad
 aneo
 soboweu
 żytkownikóww
 n
 astępującychc elach: 
a. zawarcieiw
 ykonaniełączącejs tronyU
 mowy,w
 s zczególnościś wiadczeniez amówionychu
 sługir ozpatrywanier eklamacji, 
b. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych
dokumentówk sięgowych, 
c. dochodzenier oszczeńio
 bronap
 rzeciwkon
 im, 
d. wykrywanieiz apobieganien
 adużyciom, 
e. marketingb
 ezpośredni, 
f. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe,
planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań usługobiorców, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez
Administratora, 
g. określonychw
 p
 kt6
 eif p
 ow
 ykonaniuU
 mowy- z az godąu
 sługobiorcy, 
h. przekazaniao
 sobomt rzecim- z az godąu
 sługobiorcy,w
 z akresieic eluo
 bjętymt ąz godą. 

PODSTAWAP
 RAWNAP
 RZETWARZANIAD
 ANYCHO
 SOBOWYCH 
8. Podstawęp
 rawnąp
 rzetwarzaniad
 anycho
 sobowychu
 sługobiorcyw
 c eluo
 kreślonym: 
a. wp
 kt7
 a- s tanowia rt.6
 u
 st.1
 b
 R
 ODO( wykonanieU
 mowy), 

b. wp
 kt7
 b- s tanowia rt.6
 u
 st.1
 c R
 ODO( obowiązekp
 rawny), 
c. wp
 kt7
 c-f- s tanowia rt.6
 u
 st.1
 f R
 ODO( prawnieu
 zasadnionyinteresA
 dministratora), 
d. wp
 kt7
 gih
 - s tanowia rt.6
 u
 st.1
 a R
 ODO( zgodau
 sługobiorcy). 

CZASP
 RZECHOWYWANIAD
 ANYCHO
 SOBOWYCH 
9. Administratorb
 ędziep
 rzechowywałd
 aneo
 sobowep
 rzetwarzanew
 c eluo
 kreślonym: 
a. wp
 kt7
 a- p
 rzezc zast rwaniaU
 mowyir ozliczeńp
 ojejz akończeniu, 
b. wp
 kt7
 b- p
 rzezc zas,w
 k tórymn
 akazująt oA
 dministratorowip
 rzepisyp
 rawa, 
c. wp
 kt7
 cid
 - d
 om
 omentup
 rzedawnienias ięr oszczeńw
 ynikającychz U
 mowy, 
d. wp
 kt7
 eif - p
 rzezc zast rwaniaU
 mowy, 
e. wp
 kt7
 gih
 - d
 om
 omentuc ofnięciaz godyp
 rzezu
 sługobiorcę. 

ODBIORCYD
 ANYCHO
 SOBOWYCH 
10. Administrator nie przekazuje danych osobowych usługobiorców osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę
usługobiorcylubjeżelip
 rawolubo
 bowiązekp
 rzekazaniat ychd
 anychw
 ynikaz p
 owszechnieo
 bowiązującychp
 rzepisówp
 rawa. 
11. Administratorp
 owierzad
 aneo
 soboweu
 sługobiorcyn
 astępującymp
 odmiotomp
 rzetwarzającym: 
a. świadczącymw
 imieniuA
 dministratorau
 sługim
 arketingoweir eklamowe, 
b. obsługującyms ystemyt eleinformatyczneA
 dministratora, 
c. świadczącymA
 dministratorowiu
 sługip
 ocztowe,k urierskie,p
 łatnicze,a udytorskie,p
 omocp
 rawnąik sięgową. 

PRZEKAZYWANIED
 ANYCHO
 SOBOWYCH 
DOP
 AŃSTWT RZECICHI O
 RGANIZACJIM
 IĘDZYNARODOWYCH 
12. DaneosoboweusługobiorcówmogąbyćprzekazywanedopaństwluborganizacjimiędzynarodowychpozaEuropejskiObszarGospodarczy,
gdy państwa lub organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony
danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania
odpowiednichzabezpieczeń,któremogąpolegaćnaskorzystaniuzwiążącychregułkorporacyjnych,standardowychklauzulochronydanych
przyjętychprzezKomisjęEuropejską,standardowychklauzulochronydanychprzyjętychprzezPrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych

lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ichkopiemożnauzyskaćnawniosekzłożony
Administratorowi.  

PRAWAU
 SŁUGOBIORCÓW 
13. Usługobiorcy p
 rzysługująn
 astępująceu
 prawnienia: 
a. prawoż ądaniad
 ostępud
 os woichd
 anycht j.u
 zyskaniap
 otwierdzenia,c zyp
 rzetwarzanes ąd
 aneo
 soboweg od
 otyczące, 
b. prawod
 os prostowaniad
 anycht j.ż ądanias prostowaniad
 otyczącychg od
 anycho
 sobowych,k tóres ąn
 ieprawidłowe, 
c. prawoż ądaniau
 sunięciajegod
 anycho
 sobowych, 
d. prawoż ądaniao
 graniczeniajegod
 anycho
 sobowych, 
e. prawow
 niesienias przeciwuw
 obecp
 rzetwarzaniad
 anych, 
f. prawod
 op
 rzenoszeniad
 anych. 
14. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt13orazsytuacje,wktórychmożnaznichskorzystać,określająpowszechnieobowiązujące
przepisyp
 rawa,w
 s zczególnościR
 ODO. 
15. Kupujący może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 13, kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych
Osobowychw
 yznaczonymp
 rzezA
 dministratora. 

PRAWOC
 OFNIĘCIAZ GODY 
16. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy odbywa się na podstawie jego zgody, usługobiorca ma prawo do jej cofnięcia w
dowolnymm
 omencieb
 ezw
 pływun
 az godnośćz p
 rawemp
 rzetwarzania,k tóregod
 okonanon
 ajejp
 odstawiep
 rzedjejc ofnięciem. 

PROFILOWANIE 
17. W celach określonych w pkt 7c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych usługobiorców i opracowania
przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiziprognozosobistych
preferencjilubzainteresowańusługobiorców.TakiedziałanieAdministratoraniebędziewywoływałowstosunkudousługobiorcówżadnych
skutkówp
 rawnych,a niw
 p
 odobnys posóbistotniew
 pływałon
 aichs ytuację. 

PLIKIC
 OOKIES 

18. W celach określonych w pkt 7c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu
usługobiorcy, w oparciu o które gromadzone są informacje,którepozwalająwszczególnościzidentyfikowaćurządzenieusługobiorcy,jego
numerIPis tosowanąp
 rzezu
 sługobiorcęp
 rzeglądarkę. 
19. Usługobiorcamożetakustawićswojąprzeglądarkę-dziękiodpowiednim,dostępnymwniejopcjom-abywyłączyćautomatycznąinstalację
cookies,uniemożliwićichstosowanielubcałkowicieusunąćjezeswojegourządzenia.Proceduraobsługiiusuwaniaplikówcookiesróżnisię
wz ależnościo
 du
 żywanejp
 rzezk upującegop
 rzeglądarki. 
20. Plikic ookiesd
 zieląs ięn
 a: 
a. tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci podręcznej przeglądarki, które pozostają w niej do momentu
zakończenias esji, 
b. stałe - pliki pozostające w pamięci podręcznej przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez kupującego ustawienia
przeglądarki, 
c. własne- p
 likiz arządzanep
 rzezA
 dministratora, 
d. zewnętrzne- p
 likiz arządzanep
 rzezo
 sobyt rzecie, 
e. konfiguracyjne - pliki związane z poruszaniem się usługobiorcy po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniające
prawidłową po niej nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez usługobiorcę (wybór języka, rozmiar
używanejc zcionki),r ozpoznaću
 rządzenie,z k tóregok orzystau
 sługobiorcaiz arządzaćs esjąp
 rzeglądania, 
f. analityczne- p
 likiw
 ykorzystywanew
 c elachs tatystycznychia nalitycznych, 
g. reklamowe- p
 likiw
 ykorzystywanew
 c elachr eklamowychn
 p.w
 c eluw
 yświetlanias personalizowanychr eklam. 
21. W
 ykazp
 likówc ookiess tosowanychp
 rzezA
 dministratoras tanowiZ ałącznikn
 r2
 d
 oR
 egulaminus erwisuw
 ww.televio.pl 




SKARGAD
 OO
 RGANUN
 ADZORCZEGO 
22. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że
przetwarzaniejegod
 anycho
 sobowychn
 aruszap
 rzepisyp
 rawa.


ZABEZPIECZENIE D
 ANYCHO
 SOBOWYCHK
 UPUJĄCYCH 
23. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych kupujących przed ich
utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych kupujących zostały w restrykcyjny sposób
ograniczonet ak,a byd
 anet en
 iez nalazłys ięw
 r ękacho
 sóbn
 ieuprawnionych.  


ZAŁĄCZNIK2

PLIKIC
 OOKIES 


Nazwa 

Zapisany
przez 

PHPSESSID TELEVIO

Cel 

Rodzaj 

udostępnianiefunkcji
pomiędzystronami 
przechowywaniezgody
naużywaniecookies 
limitowanie
szybkości/częstotliwości
żądań 

Funkcjonalny 

Czas
Transfer
Kategorie
Państwa
Podmiot
przechowywania  poza
przetwarzanych przekazania  otrzymujący 
EOG 
danych 


sesyjny 
nie 


Funkcjonalny 

1rok 

nie 

Funkcjonalny 

sesyjny 

tak 

cb-enabled 

TELEVIO

_gat_* 

Google
Analytics 

_ga 

Google
Analytics 

naliczanieiśledzenie
odsłonięćstrony 

Statystyczny 

2lata 

tak 

_gid 

Google
Analytics 

naliczanieiśledzenie
odsłonięćstrony 

Statystyczny 

1dzień 

tak 

_hjid 

Hotjar 

1rok 

nie 

_fbp 

Facebook 

przechowywanie
Statystyczny 
unikalnegonumeruID
użytkownika 
zapisywanieiśledzenie Marketingowy/
wizytpomiędzystronami  Śledzący 

3miesiące 

tak 


danedotyczące
zachowań
użytkownikana
stronie (sposób
przeglądania) 
dane
identyfikacyjne(nr
IDużytkownika
nadanyprzez
Google) 
danedotyczące
zachowań
użytkownikana
stronie (sposób
przeglądania) 






USA 

Google
IrelandLtd,
GoogleLLC 

USA 

Google
IrelandLtd,
GoogleLLC 

USA 

Google
IrelandLtd,
GoogleLLC 



dane
USA 
identyfikacyjne
(numerIDnadany
przezFacebook),
danedotyczące
zachowań
użytkownikana


Facebook
IrelandLtd,
Facebook,
Inc. 

_gcl_au 

Google
Adsense 

zapisywanieIśledzenie
konwersji 

Marketingowy/
Śledzący 

stały 

tak 









stronie,dane
dotyczące
transakcji(czy
użytkownik
zamówiłusługę
czynie) 
danedotyczące USA 
zachowań
użytkownikana
stronie (sposób
przeglądania) 

Google
IrelandLtd,
GoogleLLC 

ZAŁĄCZNIK3

WZÓRF ORMULARZAO
 DSTĄPIENIAO
 DU
 MOWY 
(formularzt enn
 ależyw
 ypełnićio
 desłaćt ylkow
 p
 rzypadkuc hęcio
 dstąpieniao
 du
 mowy) 


HORYZONTM
 EDIAS A 
UL.J ESIONOWA2
 2 
40-158K
 ATOWICE 
E-MAIL:P
 OMOC@TELEVIO.PL 


–J a/My(*)n
 iniejszyminformuję/informujemy(*)o
 m
 oim/naszymo
 dstąpieniuo
 du
 mowys przedażyn
 astępującychr zeczy(*) 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej
usługi(*) 

–D
 ataz awarciau
 mowy(*)/odbioru(*) 

–Imięin
 azwisko 

–A
 dres 

–P
 odpis( tylkojeżelif ormularzjestp
 rzesyłanyw
 w
 ersjip
 apierowej) 

–D
 ata 

(*)N
 iepotrzebnes kreślić. 



