Regulamin platformy PierwszyStół.pl
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez platformę, zawierający najważniejsze informacje o organizatorze, platformie oraz o
prawach Uczestnika.
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§ 1 DEFINICJE
Usługodawca – OPIEKA.FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Karola Chodkiewicza 9/4, 31-532
Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000660469, nr NIP 6751576086, nr REGON 36642245300000, kapitał zakładowy
5000,00 zł.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Platformy (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć
na Platformie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Platformy.
Platforma – platforma PierwszyStół.pl prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.pierwszystol.pl.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Towar wirtualny – towar, który nie posiada fizycznej postaci, jak kurs online.
Sprzedawca – OPIEKA.FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Karola Chodkiewicza 9/4, 31-532
Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000660469, nr NIP 6751576086, nr REGON 36642245300000, kapitał zakładowy
5000,00 zł.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Karola Chodkiewicza 9/4, 31-532 Kraków
2. Adres e-mail: rodo@pierwszystol.pl
3. Telefon: 512 819 320

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Platformy potrzebne jest:
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
2. Dla założenia konta na Platformie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 PharmaCoiny
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Uczestnik w związku z korzystaniem z kursów dostępnych na platformie PierwszyStół.pl otrzymuje od Organizatora punkty (wewnętrzną walutę o
nazwie PharmaCoin) – naliczane według poniższych zasad:
Punkty przyzwane są począwszy od momentu rozpoczęcia wybranego przez Uczestnika kursu.
Każdy kurs ukończony przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi punktów – PhramaCoinów.
Po ukończeniu wybranego kursu, Uczestnik otrzymuje na swoje konto określoną liczbę PharmaCoinów. Liczba uzależniona jest od udzielenia
poprawnych odpowiedzi po ukończonym kursie.
Otrzymane PharmCoiny Uczestnik ma prawo wymienić na nagrody dostępne na platformie PierwszyStół, odpowiadające ilości zebranych
PharmaCoinów.
Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje – polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach
korzystniejszych niż opisane w punktach powyżej.
Punkty są niezbywalne.

§ 5 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika podczas korzystania z kursów jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora zawiera polityka prywatności zamieszczona na Platformie.

§ 6 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Uczestnikiem nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Uczestnika wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

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

OPIEKA.FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Karola Chodkiewicza 9/4, 31-532 Kraków

adres e-mail: rodo@pierwszystol.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

– Imię i nazwisko Konsumenta ..................................................................................................................................

- Adres Konsumenta .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

