
 
TERMS AND CONDITIONS OF THE CONFCALENDAR SERVICE 
 
I. INTRODUCTORY PROVISIONS 

1. These Terms and Conditions set forth the rules of using the on-line service available at the 
address: https://confcalendar.efigence.com, including the functionalities provided by the 
Service. 

2. The Terms and Conditions are available through the website: https://confcalendar.efigence.com 
in the form and in the manner that allows the User to obtain, replay and record the content of 
the Terms and Conditions by means of an ICT system used by the User. The Terms and Conditions 
are made available to the User free of charge. 

3. Efigence provides services in accordance with the Terms and Conditions. 
4. User's accession to the Service, including the functionalities provided by the Service, is an 

unambiguous statement of the User that he/she has read the content of these Terms and 
Conditions and accepts them. If the User does not agree to the terms of the Terms and 
Conditions, he/she shall be obliged to immediately cease using the Service, including the 
functionalities provided by the Service. 
 

II. DEFINITIONS 
Terms and Conditions - these Terms and Conditions of using the Service available at the address: 
https://confcalendar.efigence.com, including the functionalities provided by the Service. 
Content – any and all content available in the Service, as well as made available through the 
functionalities of the Service under links to other websites, services, applications, Internet 
resources, files or content of other third parties, etc. including in particular written, graphic, 
multimedia and software content. 
Service - The on-line service available at the address: https://confcalendar.efigence.com 
Efigence - Efigence S.A. with its registered office in Warsaw (02-583), ul. Wołoska 9a, entered into 
the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital 
city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under number KRS: 
0000495808, tax identification number (NIP): 5213018541, e-mail: uxcalendar@efigence.com, which 
is the service provider. 
User - a natural person who uses the Service, including the functionalities provided by the Service, 
and thus being a service recipient. 
Agreement - an agreement on the provision of services by electronic means, the content of which 
is specified in the Terms and Conditions. 
Services – the services provided by Efigence by electronic means, within the meaning of the Act of 
18 July 2002 on the Provision of Services by Electronic Means, to Users based on the Terms and 
Conditions. 
UX events - selected trade fairs, workshops, meetings, training courses, conferences or other 
broadly understood UX events. 

 
III. SERVICE ADMINISTRATOR 

1. Efigence is the Administrator of the Service. 
2. Efigence uses the following e-mail address: uxcalendar@efigence.com 
3. The purpose of the Service is to enable Users to access information about selected UX events. 

The above information presentation does not constitute an offer within the meaning of the Civil 
Code, and Efigence is not a party to any agreements concluded between Users and the 
organisers of UX events. 

 
IV. CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES 

1. Using the Service is contingent upon having access to: 
a) a computer or another electronic device that provides Internet connectivity; 
b) a web browser; 
c) In order to use certain functionalities of the Service, it may be necessary to have additional 

software (e.g. Outlook, iCal, etc.). 
2. Users may use the Service without the possibility of publishing any content, in particular illegal 

content. 



3. The costs resulting from the use of means of remote communication by the User shall be borne 
by the User. 

 
V. TYPE AND EXTENT OF SERVICES PROVIDED TO USERS 

1. Efigence provides the following Services to Users: 
a) sharing information on selected UX events. 
b) preview of UX events with the possibility of filtering according to the available criteria. 

2. Efigence provides Services to Users free of charge. 
3. Efigence reserves the right not to verify and update the information about UX events on an 

ongoing basis. Efigence shall not be responsible for the correctness and accuracy of the data and 
information relating to UX events, nor for the updating of such data and information. 

 
VI. PROCEDURE FOR CONCLUDING THE AGREEMENT; PROCEDURE FOR TERMINATING THE 
AGREEMENT 

1. Using the functionalities provided by the Service is possible after the User has added the 
functionalities offered by the Service to his or her own calendar (making the calendar available). 
For more detailed technical information, please refer to the FAQ section.  

2. Upon commencement of the use of the functionalities provided by the Service, an agreement is 
concluded between Efigence and the User, and the Customer is entitled to use the 
functionalities of the Service. At the same time, the User also expressly consents to receiving 
information about current UX events in accordance with the terms set out in these Terms and 
Conditions. The User may revoke his/her consent at any time without giving reasons.  

3. The agreement is concluded for an indefinite period of time. 
4. The User may terminate the Agreement without notice at any time by way of: deleting the 

calendar and stopping using the Service. For more detailed technical information, please refer 
to the FAQ section. 

5. Efigence may terminate the Agreement without notice at any time.  
 
VII. PARTICULAR RISKS ASSOCIATED WITH THE USE OF SERVICES  
 

1. Efigence hereby draws the attention of the User to the risks associated with the use of the 
Service, including the functionality provided by the Service, as well as the ICT system used by 
the User. 

2. The User represents that he/she is aware of and accepts the fact that he/she uses the Service, 
including the functionalities that the Service provides at his/her own risk. Efigence and its 
affiliates, employees, associates, partners of Efigence or its affiliates expressly disclaim all 
warranties of any kind, express or implied, including but not limited to, warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose, pertaining to the Service, including the 
functionalities provided by the Service. In particular, Efigence and the above mentioned entities 
do not assume responsibility for the fact that the functionality provided by the Service: 
a) meet the User's requirements; 
b) are available continuously, on a timely, secure or error-free basis; 
c) the effects that can be obtained will be accurate or reliable. No information, whether oral or 
written, obtained from Efigence or through or from the Service, including the functionalities that 
the Service provides, constitutes any warranty of any kind to the User. 

3. The Service collects data on Users' activity in the Service for statistical purposes, improvement of 
information availability in the Service and in order to improve security. 

 
VIII. LIMITATIONS OF LIABILITY 

1. Efigence may, through the Service, including through the functionalities that the Service 
provides, provide links to other websites, services, applications, web resources, files or third 
party content, etc.. The User accepts that Efigence shall not be responsible for the content of 
websites, services, applications, including but not limited to Internet resources, files or content 
of third parties, etc., to which links are provided via the Service, including the functionalities that 
the Service provides. In particular, Efigence does not assume any liability for the accuracy or 
reliability of the information about the UX events. 

2. Efigence has no control over the Content referred to in section 1, and in particular Efigence does 



not guarantee the accuracy, integrity or quality of this Content. The User hereby acknowledges 
and accepts the fact that Efigence shall not be responsible for the availability of such external 
websites, services, applications, Internet resources, files or third party content, etc.  

3. In particular, Efigence shall not be responsible for any Content, advertising, products or any 
other material or information made available on or through these websites, services, 
applications, Internet resources, files or third party content, etc. Efigence shall not be 
responsible for the Content, including but not limited to errors or omissions in the Content. The 
User acknowledges and accepts the fact that Efigence shall not be responsible for any damage 
or loss caused, directly or indirectly, in connection with the use of or reliance on the foregoing 
Content, products or services made available on or through websites, services, applications, web 
resources, files or third party content, etc. or otherwise made available through the Service, 
including the functionalities provided by the Service. 

4. The User hereby represents that he/she understands and accepts the fact that Efigence and its 
affiliates, employees, associates, partners of Efigence or its affiliates shall not be liable for any 
direct, indirect, incidental, consequential, or any other damages, including, without limitation, 
claims for loss of profits, personal data or other data or intangible assets arising out of the use 
of or the inability to use the Service or the functionalities provided by the Service. 

 
IX. COMPLAINT PROCEDURE 

1. The customer may lodge a complaint. 
2. A complaint shall require information to be sent to the following e-mail address:  

uxcalendar@efigence.com 
3. The content of the complaint should include: 

a) designation of the User submitting the complaint (name and surname and e-mail address); 
b) reservations related to the provision of the Services. 

4. The complaint shall be considered by Efigence within fourteen days of its receipt. Efigence shall 
notify the complainant of the outcome of the complaint procedure via the e-mail address from 
which the complaint was sent. 

 
X. MODE OF AMENDING THE TERMS AND CONDITIONS AND CLOSING THE SERVICE 

1. Efigence reserves the right to amend the Terms and Conditions. 
2. Amendments to the Terms and Conditions come into force at the earliest after 14 days from the 

date of publication of the new version of the Terms and Conditions in the Service.  
3. In case of lack of acceptance of the amendments to the Terms and Conditions, the User shall 

be obliged to immediately stop using the Service and the functionalities provided by the 
Service.  

4. Efigence reserves the right to temporarily disable the Service or its individual functionalities. 
Unless expressly stated otherwise, all new functionalities that modify the service provided are 
subject to the provisions of these Terms and Conditions. 

5. Efigence reserves the right to change or discontinue, temporarily or permanently, the Service 
(or any part thereof) with or without notice to the User. Efigence reserves the right to close the 
Service. Information about the closure of the Service will also be published at the following 
address: https://confcalendar.efigence.com 

6. The User hereby acknowledges that Efigence shall not be liable to the User or to any third party 
for any change, suspension or discontinuance of the Services or Service. 

 
XI. GOVERNING LAW AND JURISDICTION 

1. The law governing the Services shall be Polish law. 
2. Consumer Users have the possibility to use an out-of-court complaint processing system. 

Information on the manner of access to the aforementioned mode and procedures of dispute 
resolution can be found at the following address: www.uokik.gov.pl, in the "Settlement of 
consumer disputes" tab. 

3. In accordance with Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council 
of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation 
(EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR), we hereby make 
available an electronic link to the ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ The ODR 
platform constitutes, among others, a source of information on out-of-court settlement of 



disputes between consumers and entrepreneurs resulting from online sales or service contracts. 
Please also note that the e-mail address where you can contact us is: contact@efigence.com. 

 
XII. FINAL PROVISIONS 
To the extent not regulated by the Terms and Conditions, generally binding provisions shall apply, 
including in particular the provisions of the Act of 18 July 2002 on the Provision of Services by Electronic 
Means. 
 
XIII. PERSONAL DATA/PRIVACY 
Personal data are collected and processed in accordance with applicable laws and in accordance with the 
Privacy Policy. 
 
 
 
 
 

……………….. 
 
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN SERWISU CONFCALENDAR 
 
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod 
adresem: https://confcalendar.efigence.com, w tym funkcjonalności, które daje Serwis. 

2. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony: https://confcalendar.efigence.com w formie 
oraz w sposób, który umożliwia Użytkownikowi pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie treści 
Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi nieodpłatnie. 

3. Efigence świadczy usługi zgodnie z Regulaminem. 
4. Przystąpienie przez Użytkownika do korzystania Serwisu, w tym z funkcjonalności, które daje 

Serwis jest jednoznaczne oświadczeniem Użytkownika, że zapoznał się z treścią niniejszego 
Regulaminem i akceptuje jego warunki. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki 
Regulaminu, obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania Serwisu, w tym 
funkcjonalności, które daje Serwis. 
 

II. DEFINICJE 
Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: 
https://confcalendar.efigence.com, w tym funkcjonalności, które daje Serwis. 
Treści – wszelkie treści dostępne w Serwisie, jak również udostępnione poprzez funkcjonalności 
Serwisu pod linkami innych stron internetowych, serwisów, aplikacji, zasobów internetowych, 
plików lub treści innych podmiotów trzecich itp., w tym w szczególności treści pisemne, graficzne, 
multimedialne, oprogramowanie. 
Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://confcalendar.efigence.com 
Efigence – spółka Efigence S.A. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9a, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000495808, NIP: 5213018541, e-mail: uxcalendar@efigence.com, będąca usługodawcą. 
Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu, w tym funkcjonalności, które daje Serwis, a 
tym samym będący usługobiorcą. 
Umowa – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść określa Regulamin. 
Usługi – usługi świadczone przez Efigence drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin. 



Wydarzenia z zakresu UX – wybrane targi, warsztaty, spotkania, szkolenia, konferencje lub inne 
zdarzenia z zakresu szeroko rozumianego UX. 

 
III. ADMINISTRATOR SERWISU 

1. Administratorem Serwisu jest Efigence. 
2. Efigence posługuje się następującym adresem poczty elektronicznej: uxcalendar@efigence.com. 
3. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji o wybranych 

Wydarzeniach z zakresu UX. Ww. prezentacja informacji nie stanowi oferty w rozumieniu 
kodeksu cywilnego, a Efigence nie jest stroną ewentualnych umów zawieranych pomiędzy 
Użytkownikami a organizatorami Wydarzeń z zakresu UX. 

 
IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dysponowanie: 
d) komputerem lub innym urządzeniem elektronicznym zapewniającym łączność z siecią 

Internet; 
e) przeglądarką internetową; 
f) w celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu niezbędne może być posiadanie 

dodatkowego oprogramowania (np. Outlook, iCal itp.). 
2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez możliwości publikowania jakichkolwiek treści, w 

szczególności treści o charakterze bezprawnym. 
3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na 

odległość ponosi Użytkownik. 
 
V. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW 

1. Efigence świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi: 
c) udostępniania informacji o wybranych Wydarzeniach z zakresu UX. 
d) podgląd do Wydarzeń z zakresu UX z możliwością filtrowania wg dostępnych kryteriów. 

2. Efigence świadczy Usługi na rzecz Użytkowników nieodpłatnie. 
3. Efigence zastrzega, że nie dokonuje bieżącej weryfikacji i aktualizacji informacji o Wydarzeniach 

z zakresu UX. Efigence nie ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość danych i 
informacji dotyczących Wydarzeń z zakresu UX, a także za ich aktualizację. 

 
VI. TRYB ZAWIERANIA UMOWY; TRYB ROZWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Korzystanie z funkcjonalności, które daje Serwis, jest możliwe po uprzednim dodaniu przez 
Użytkownika do własnego kalendarza funkcjonalności oferowanych przez Serwis (udostępnienie 
kalendarza). Bliższe wskazówki techniczne zostały zawarte w sekcji FAQ.  

2. Z momentem przystąpienia do korzystania z funkcjonalności, które daje Serwis, dochodzi do 
zawarcia umowy pomiędzy Efigence a Użytkownikiem, a Usługobiorca jest uprawniony do 
korzystania z funkcjonalności Serwisu. Z ww. momentem Użytkownik potwierdza również 
wyraźnie swoją zgodę na otrzymywanie informacji o bieżących Wydarzeniach z zakresu UX, na 
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik może cofnąć zgodę w każdym 
momencie bez podawania przyczyny.  

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 
4. Użytkownik może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie, 

poprzez: usunięcie kalendarza i zaprzestanie korzystania z Serwisu. Bliższe wskazówki techniczne 
zostały zawarte w sekcji FAQ. 

5. Efigence może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie.  
 
VII. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG  
 

1. Efigence niniejszym zwraca uwagę Użytkownika na zagrożenia związane z korzystaniem z 
Serwisu, w tym funkcjonalności, które daje Serwis, jak również systemu teleinformatycznego, 
którym posługuje się Użytkownik. 

2. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy i akceptuje fakt, że korzysta z Serwisu, w tym 
funkcjonalności, które daje Serwis na własne ryzyko. Efigence oraz jej spółki powiązane, 
pracownicy, współpracownicy, partnerzy Efigence lub jej spółek powiązanych wyraźnie 
oświadczają, że nie udzielają żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub 



dorozumianych, w tym m.in. dot. przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, a 
dotyczących Serwisu, w tym funkcjonalności, które daje Serwis. W szczególności Efigence i ww. 
podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za to, że w tym funkcjonalności, które daje Serwis: 
a) spełnią wymagania Użytkownika; 
b) będą dostępne w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od jakichkolwiek 
błędów; 
c) efekty, które można uzyskać, będą dokładne lub wiarygodne. Żadne informacje, zarówno 
ustne, jak i pisemne, uzyskane od Efigence lub za pośrednictwem lub z Serwisu, w tym 
funkcjonalności, które daje Serwis, nie stanowią udzielenia żadnych gwarancji na rzecz 
Użytkownika. 

3. Serwis zbiera dane o aktywności Użytkowników w Serwisie w celach statystycznych, poprawy 
dostępności informacji w Serwisie oraz w celu poprawy bezpieczeństwa. 

 
VIII. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Efigence za pośrednictwem Serwisu, w tym za pośrednictwem funkcjonalności, które daje 
Serwis, może udostępniać linki do innych stron internetowych, serwisów, aplikacji, zasobów 
internetowych, plików lub treści podmiotów trzecich itp. Użytkownik akceptuje fakt, że Efigence 
nie ponosi odpowiedzialność za Treści zamieszczone na stronach internetowych, serwisach, 
aplikach, w tym również nie ponosi odpowiedzialności za zasoby internetowe, pliki lub treści 
podmiotów trzecich itp., do których linki udostępniane są za pośrednictwem Serwisu, w tym za 
pośrednictwem funkcjonalności, które daje Serwis. Efigence nie ponosi odpowiedzialności w 
szczególności za rzetelność i dokładność informacji o Wydarzenia z zakresu UX. 

2. Efigence nie ma kontroli nad Treściami, o który mowa w ust. 1, w tym w szczególności Efigence 
nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości tychże Treści. Użytkownik przyjmuje do 
wiadomości i akceptuje fakt, że Efigence nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich 
zewnętrznych stron internetowych, serwisów, aplikacji, zasobów internetowych, plików lub 
treści podmiotów trzecich itp.  

3. Efigence nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za zamieszczone Treści, reklamy, 
produkty lub wszelkie inne materiały lub informacje, dostępne na lub za pośrednictwem tychże 
stron internetowych, serwisów, aplikacji, zasobów internetowych, plików lub treści podmiotów 
trzecich itp. Efigence nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści, w tym między innymi 
za błędy lub pominięcia w Treściach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że 
Efigence nie ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane 
bezpośrednio lub pośrednio, w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na ww. Treściach, 
produktach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem stron internetowych, serwisów, 
aplikacji, zasobów internetowych, plików lub treści podmiotów trzecich itp., lub w inny sposób 
udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, w tym funkcjonalności, które daje Serwis. 

4. Użytkownik oświadcza, że rozumie i akceptuje fakt, że Efigence oraz jej spółki powiązane, 
pracownicy, współpracownicy, partnerzy Efigence lub jej spółek powiązanych, nie ponoszą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub 
wszelkie inne szkody, w tym między innymi, roszczenia z tytułu utraty zysków, danych 
osobowych lub innych danych lub wartości niematerialnych, wynikających z korzystania lub 
niemożności korzystania z Serwisu lub z funkcjonalności, którą daje Serwis. 

 
IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Usługobiorca może złożyć reklamację. 
2. Reklamacja wymaga przesłania informacji na następujący adres poczty elektronicznej (e-mail):  

uxcalendar@efigence.com. 
3. Treść reklamacji powinna zawierać: 

a) oznaczenie Użytkownika składającego reklamację (imię i nazwisko oraz adres e-mail); 
b) zastrzeżenia związane ze świadczeniem Usług. 

4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Efigence w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. 
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Efigence zawiadamia reklamującego za pośrednictwem adresu 
poczty elektronicznej e-mail, z którego wysłano reklamację. 

 
X. TRYB ZMIANY REGULAMINU I ZAMKNIĘCIA SERWISU 

1. Efigence zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 



2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie najwcześniej po upływie 14 dni od dnia opublikowania 
nowej wersji Regulaminu w Serwisie.  

3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik jest zobowiązany 
niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i funkcjonalności, które daje Serwis.  

4. Efigence zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych 
funkcjonalności. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszelkie nowe funkcjonalności, które 
modyfikują świadczoną usługę, podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu. 

5. Efigence zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Usługi (lub 
dowolnej jej części) za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia Użytkownika. 
Efigence zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu. Informacja o zamknięciu Serwisu 
zostanie również opublikowana pod adresem: https://confcalendar.efigence.com. 

6. Użytkownik niniejszym potwierdza, że Efigence nie będzie ponosić wobec Użytkownika ani 
wobec żadnego podmiotu trzeciego odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub 
zaprzestanie świadczenia Usługi bądź Serwisu. 

 
XI. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA 

1. Prawem właściwym dla Usług jest prawo polskie. 
2. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu 

rozpatrywania reklamacji. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania 
sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie 
sporów konsumenckich”. 

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 
2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR 
w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat 
pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, 
wynikających z internetowych Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług. Jednocześnie 
przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami 
kontaktować to: contact@efigence.com. 

 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym 
w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 
XIII. DANE OSOBOWE/PRYWATNOŚĆ 
Dane osobowe Usługobiorców są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zgodnie z Polityką Prywatności. 
 


