
REGULAMIN PLATFORMY idelanytrawnik.pl 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej: ,,Regulamin’’) określa warunki korzystania z platformy 

i d e a l n y t r a w n i k . p l , z n a j d u j ą c e j s i ę p o d a d r e s e m i n t e r n e t o w y m 

www.idealnytrawnik.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników. 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze 

zm.). 

3. Użytym w niniejszym Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie: 

3.1. Victus – Emak Sp. z o.o. – Victus – Emak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 

Karpia 37, 61-619 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS: 0000044126; NIP: 972-09-85-572; REGON: 639688473, w dalszej 

części zwana Victus – Emak Sp. z o.o., właściciel platformy idealnytrawnik.pl. 

3.2. Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. – Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 105B, 02-797 Warszawa, 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000509692; NIP: 

91512379852, w dalszej części zwana Umbrella Marketing Group Sp. z o.o., 

administrator platformy idealnytrawnik.pl.  

3.3. platforma idealnytrawnik.pl – platforma prowadzona w języku polskim, na 

której zamieszczane są artykuły dotyczące pielęgnacji trawnika, opisy 

polecanych przez autorów produktów do pielęgnacji trawnika oraz sprzęty 

ogrodnicze wraz z odpowiednim odesłaniem do strony internetowej, na której 

można dokonać zakupu powyżej wymienionych artykułów, a także 

wskazaniem podmiotów współpracujących z polecanymi markami na 

obszarze całej Polski oraz miejsca, w których można dokonać zakupu 

powyższych artykułów. 

3.4. Użytkownik – zarejestrowana lub niezarejestrowana na platformie 

idealnytrawnik.pl osoba fizyczna, korzystająca z platformy idealnytrawnik.pl  
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3.5. Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, która spełnia warunki 

niniejszego Regulaminu, dokonała rejestracji, w wyniku, której utworzone 

zostało dla niej konto i tym samym uzyskała dostęp do platformy 

idealnytrawnik.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3.6. Ambasador – użytkownik zarejestrowany, którego imię i nazwisko są 

widoczne dla pozostałych użytkowników, który ma możliwość publikacji 

artykułów własnego autorstwa na portalu. 

3.7. Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna, która nie dokonała 

rejestracji na portalu, mogąca przeglądać portal internetowy na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

3.8. Konto – zbiór danych Użytkownika zarejestrowanego wraz z informacjami o 

jego danych oraz działaniach na platformie idealnytrawnik.pl, prowadzonych 

pod unikalną nazwą (login) dla każdego zarejestrowanego użytkownika i 

zabezpieczonych indywidualnym hasłem przetwarzanym przez 

Użytkownika. 

3.9. Rejestracja – proces zakładania konta na platformie idelanytrawnik.pl. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLATFORMIE IDEALNYTRAWNIK.PL 

1. Dla Użytkowników zarejestrowanych - platforma umożliwia przeglądanie 

znajdujących się na niej artykułów, polecanych produktów oraz lokalizację sklepów, 

w których znajdują się produkty polecanych na portalu marek z możliwością 

wysyłania zapytań do Umbrella Marketing Group Sp. z o.o., dodawania komentarzy 

pod artykułem na portalu idealnytrawnik.pl, otrzymywania informacji o promocjach 

oraz innych ofertach, bycia ambasadorem, co uprawnia do publikacji artykułów na 

platformie, dostęp do unikalnych treści i własnego kalendarza, otrzymywanie 

informacji o promocjach oraz innych ofertach. Zakres unikalnych treści dostępnych 

dla Użytkowników zarejestrowanych może ulec powiększeniu. 

2. Dla użytkowników niezarejestrowanych – platforma umożliwia przeglądanie  

znajdujących się na niej artykułów, polecanych produktów oraz lokalizację sklepów, 

w których znajdują się produkty polecanych na portalu marek z możliwością 

wysyłania zapytań do Umbrella Marketing Group Sp. z o.o., bez możliwości 

wysyłania zapytań do ambasadorów oraz dodawania komentarzy pod artykułem na 
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portalu idealnytrawnik.pl, bez dostępu do unikalnych treści i własnego kalendarza 

oraz otrzymywania informacji dotyczących aktualnych promocji, a także innych ofert 

dedykowanych tylko dla Użytkowników zarejestrowanych. 

3. Bycie ambasadorem portalu internetowego oznacza możliwość publikacji artkułu, 

który jest publikowany dopiero po weryfikacji i akceptacji przez administratora. Imię 

i nazwisko ambasadora są widoczne dla pozostałych użytkowników. Ambasadorem 

może zostać osoba, która zgłosi taką chęć, wysyłając swoje zgłoszenie poprzez 

wypełnienie dedykowanego formularza wraz z dołączonym artykułem swojego 

autorstwa. Na podstawie oceny przesłanych informacji o sobie oraz materiałów, 

administrator decyduje czy dany użytkownik otrzymuje status ambasadora.  

4. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny poprzez 

podanie: adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu. 

5. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza rejestracyjnego na adres mailowy 

Użytkownika administrator przesyła informacje z prośbą o aktywację konta. Pełna 

aktywacja konta Użytkownika następuje po potwierdzeniu informacji mailowej. 

III . PRZEDMIOT I OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA PLATFORMY 

IDEALNYTRAWNIK.PL 

1. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego za pośrednictwem, 

którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu to: Procesor 1600 MHz, Pamięc RAM: 

1 GB, Podłączenie do Internetu. Przeglądarka; Internet Explorer 8.0 lub nowszy, 

Firefox 3.6 lub nowszy, Opera 9.0 lub nowsza, Chrome 12.0 lub nowszy, włączona 

obsługa Cookie, zainstalowany plugin Flash 9.0 lub nowszy, włączona obsługa 

JavaScript, wyłączone wtyczki/programy blokujące wyświetlanie reklam. 

2. Victus – Emak Sp. z o.o. oraz Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. nie ponosi 

odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie 

komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają 

Użytkownikowi korzystanie z platformy idealnytrawnik.pl. 

3. Dostęp do platformy idealnytrawnik.pl dla Użytkowników jest nieodpłatny. 

4. Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać z platformy idealnytrawnik.pl, w 

szczególności przeglądać witrynę, bez możliwości wysyłania zapytań. 
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IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA  

1. Użytkownik zarejestrowany oświadcza, ze wszelkie dane podane w procesie 

Rejestracji są zgodne z prawdą i nie wprowadzają w błąd. Użytkownik 

zarejestrowany występuje na platformie idealnyprawnik.pl pod własną nazwą z 

loginem  zabezpieczonym hasłem i dba o to, aby wszystkie dane podane w trakcie 

Rejestracji były zawsze aktualne.  

2. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest każdorazowo do podawania 

prawdziwych i rzetelnych danych przy każdej dokonywanej identyfikacji, a także 

zabezpieczania loginu i hasła przed dostępem niepowołanych osób trzecich.  

3. Użytkownik zarejestrowany upoważnia Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. oraz 

Victus – Emak Sp. z o.o.  do korzystania z zamieszczonych danych Użytkownika oraz 

jego adresu e-mail w celach niezbędnych dla działalności platformy 

idealnytrawnik.pl oraz działalności marketingowej i handlowej zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

4. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach platformy 

idealnytrawnik.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i 

dobrymi obyczajami oraz ogólnymi standardami przyjętymi w użytkowaniu 

platform internetowych. 

V. ROLA VICTUS – EMAK SP. Z O.O. ORAZ UMBRELLA MARKETING GROUP SP. 

ZO.O. 

1. Victus – Emak Sp. z o.o. oraz Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. nie jest 

uczestnikiem ani stroną transakcji zawieranych przez Uczestników ze sprzedawcami 

produktów marek polecanych na platformie, a także sprzedawcą produktów na 

platformie www.victus.pl. Oświadczenia woli, co do transakcji zawieranych przez 

Uczestników platformy idealnytrawnik.pl ze sprzedawcami produktów polecanych 

na platformie marek oraz sprzedawcą produktów na platformie www.victus.pl 

składane i realizowane są bezpośrednio i wyłącznie pomiędzy Sprzedającymi i 

Kupującymi. 
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2. Jakakolwiek odpowiedzialność Victus – Emak Sp. z o.o. oraz Umbrella Marketing 

Group Sp. z o.o. za towary dostarczone Kupującemu przez Sprzedawcę oraz towary 

nabyte przez Sprzedawcę w sklepie stacjonarnym oraz internetowym jest wyłączona. 

W szczególności Victus – Emak Sp. z o.o. oraz Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. 

nie przejmują żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność danych oraz 

oświadczeń przekazanych przez Kupującego lub Sprzedawcę, za jakość i zdatność do 

użytku towarów, które zostaną nabyte przez Użytkownika oraz za ich przydatność 

do realizacji celu określonego przez Kupującego, za ewentualne naruszenia praw 

osób trzecich przez dostarczone towary oraz za wiarygodność i wypłacalność 

Użytkowników. 

3. Victus - Emak Sp. z o.o. oraz Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. nie odpowiadają 

za: 

1. treść publikowanych artykułów, 

2. szkody powstałe w związku z awariami i błędami używanego przez 

Użytkownika oprogramowania i sprzętu komputerowego, w szczególności w 

związku z technicznymi usterkami związanymi z dostępem do systemu 

teleinformatycznego, 

3. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości zapytań wysyłanych przez 

Użytkowników zarejestrowanych na platformie idealnytrawnik.pl. 

4.Victus - Emak Sp. z o.o. oraz Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. nie ponoszą 

odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12 do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 

5.Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w 

działaniu platformy idealnytrawnik.pl, w tym przerwy w dostępie do Konta 

Użytkownika zarejestrowanego z przyczyn leżących po stronie Umbrella Marketing 

Group Sp. z o.o. Przerwa w działaniu nie może trwać dłużej niż 24 godziny. 

6.Victus – Emak Sp. z o.o. nie posiada praw autorskich do opublikowanych na platformie 

idealnytrawnik.pl części opisów, zdjęć oraz artykułów. Prawa autorskie należą 

wyłącznie do Użytkowników zarejestrowanych na platformie idealnytrawnik.pl, 

którzy nimi rozporządzają. 

VI. REKLAMACJE 

1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną związane z działaniem 

platformy idealnytrawnik.pl, Użytkownicy mogą przesyłać za pomocą korespondencji 
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elektronicznej na adres bok@idealnytrawnik lub w formie listu poleconego przesłanego 

na adres korespondencyjny Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. 

2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i 

datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem platformy 

idealnytrawnik.pl. 

3. Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od 

dnia jej otrzymania. 

4. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania platformy idealny trawnik.pl można 

kierować za pomocą korespondencji elektronicznej na adres bok@idealnytrawnik lub 

kontakt@ idealnytrawnik 

VII. PRZETWARZANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSMISJA DANYCH  

1. Z chwilą zgłoszenia i rejestracji na platformie idealnytrawnik.pl Użytkownicy wyrażają 

zgodę na:  

1. przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, a także 

opublikowanych artykułów i wewnątrz systemowej korespondencji elektronicznej, 

jeżeli zostały zebrane dla celów platformy idealnytrawnik.pl, a archiwizacja 

konieczna jest dla celów dokumentacji i ze względów bezpieczeństwa, 

2. logowanie do panelu przez obsługę techniczną, 

3. publikowanie opinii dotyczących zamieszczanych na portalu artykułów oraz 

polecanych produktów (system komentarzy i ocen), 

4. bezpowrotne usunięcie danych w przypadku zamknięcia konta;  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Dostęp do aktualnej wersji Regulaminu jest możliwy w Serwisie znajdującym się pod 

adresem internetowym www.idealnytrawnik.pl/regulamin w formie, która umożliwia 

jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

2. Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w 

każdym czasie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, 

prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Victus – Emak 

Sp. z o.o. oraz Umbrella Marketing Group Sp. z o.o., a także zmianami w strukturze lub 

w treści platformy idealnytrawnik.pl. 
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3. Umbrella Marketing Group Sp. z o.o., w razie zmiany Regulaminu, poinformuje o tej 

zmianie na stronie internetowej pod adresem internetowym www.idealnytrawnik.pl w 

zakładce „regulamin” z wyprzedzeniem 14 dni.  

4. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. cedować 

lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu. 

5. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikłych na tle 

Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Umbrella Marketing Group Sp. z 

o.o. 

6. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub utracą 

swą ważność w przyszłości, nie narusza to ważności reszty Regulaminu, który pozostaje 

w mocy.  

7. Zapis nieważny strony zobowiązują się zastąpić takim zapisem prawnie ważnym, który 

pod względem gospodarczym będzie jak najbliższy zapisowi nieskutecznemu. W razie 

braku porozumienia między stronami w miejsce zapisów nieważnych wchodzą 

odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

8. Korzystanie z platformy idealnytrawnik.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2016 roku.
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