
Regulamin prenumeraty czasopisma „Poradnik Hodowcy”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Zawarcie umowy na sprzedaż Poradnika Hodowcy w prenumeracie następuje poprzez przyjęcie przez Wydawcę 
miesięcznika Poradnik Hodowcy złożonego przez prenumeratora zamówienia prenumeraty i uiszczeniu przez 
prenumeratora opłaty za prenumeratę. 

2. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

a) Wydawca —Akmesoft Stanisław Górski, 67-100 Nowa Sól, ul. Kosmonautów 5a, o numerze NIP 925-196-74-25, o 
numerze REGON 080353130.

b) Umowa Prenumeraty/Prenumerata – umowa cywilnoprawna, na podstawie której Wydawca zobowiązuje się do 
odpłatnego i cyklicznego dostarczania na rzecz Prenumeratora Poradnika Hodowcy przez Czas Prenumeraty.

c) Okres Prenumeraty – okres obejmujący kolejne 12 wydań Poradnika Hodowcy w skali roku – w zależności od 
wyboru Prenumeratora.

d) Prenumerator – osoba fizyczna lub inny podmiot, który zawarł Umowę Prenumeraty.

e) Regulamin — niniejszy Regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Wydawcę.

f) Internetowa strona Wydawcy dostępna pod adresem:  www.poradnikhodowcy.pl

g) Czasopismo – czasopismo „Poradnik Hodowcy”.

3. Wydawca dostarcza prenumeratorowi lub innej osobie przez niego wskazanej zaprenumerowane egzemplarze 
Poradnika Hodowcy, w sposób podany prze z prenumeratora w zamówieniu.

4. Do celów związanych z realizacją prenumeraty kontakt z Wydawcą możliwy jest:

a) pod adresem pocztowym: os. Konstytucji 3 Maja 10F/82, 67-100 Nowa Sól

b) pod numerem telefonu: +48 536 232 300

c) pod adresem mail:  redakcja@poradnikhodowcy.pl

5. Wydawca zastrzega sobie prawo:

a) wysyłania na adres Prenumeratorów komunikatów transakcyjnych i prawnych związanych z zawarciem Umowy 
Prenumeraty.

§ 2 Zawarcie Umowy Prenumeraty

1. Umowa Prenumeraty może zostać zawarta przez każdą osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych. Za osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych działają ich przedstawiciele 
ustawowi. Ważność Umowy Prenumeraty zawartej przez osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności
prawnych zależy od potwierdzenia Umowy Prenumeraty przez przedstawiciela ustawowego tych osób.

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub pocztową,

c) podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d) zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. Wydawca może odmówić zawarcia Umowy Prenumeraty w przypadku podania błędnego, fałszywego lub 
tymczasowego adresu e-mail lub też nie podania innych niezbędnych do zawarcia Umowy Prenumeraty danych.

§ 3 Płatności

1. Obowiązującą formą płatności jest:

a) wpłata na konto bankowe Alior Bank
14 2490 0005 0000 4500 2588 6128

W tytule wpłaty należy podać dane adresowe, na które ma być realizowana wysyłka czasopisma: Imię i Nazwisko + 
Pełny Adres (ulica, kod pocztowy, miasto) 

b) przekaz pocztowy:
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Dane odbiorcy:
Poradnik Hodowcy Stanisław Górski
os. Konstytucji 3 Maja 10F/82
67-100 Nowa Sól 

c) płatność u listonosza (czyli za pobraniem pocztowym):

Należy zadzwonić pod numer +48 536 232 300 i podać swój adres. Przy odbiorze pierwszej przesyłki jednorazowo 
należy dokonać zapłaty listonoszowi za całą prenumeratę. Kwota płatności za pobraniem pocztowym wynosi:
koszt prenumeraty + opłata pocztowa

2. Opłata jest dokonywana z góry za cały Okres Prenumeraty w dwóch opcjach do wyboru:

Rok 2021:

a) roczna indywidualna:
(12 numerów od stycznia do grudnia ) - 120zł 

b) roczna grupowa:
(czasopismo wysyłane na jeden adres):
- od 2 do 4 osób: 115zł/osobę
- od 5 do 9 osób: 110zł/osobę
- 10 osób i więcej: 102zł/osobę 

3. Dokonanie pełnej płatności stosownie do § 3 ust. 2 jest warunkiem przystąpienia przez Wydawcę do realizacji 
Umowy Prenumeraty.

4. Prenumerator może żądać wystawienia faktury VAT. Prenumerator może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktury 
elektronicznej na podany adres e-mail. Zgoda na otrzymywanie faktury elektronicznej może być w każdym czasie 
cofnięta.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności w zakresie ilości, ceny, 
częstotliwości wydawania produktów, okresów Prenumeraty, oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju 
akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

6. Uprawnienie, o którym mowa w § 3 ust. 5 nie może mieć negatywnego wpływu na zamówienia złożone przez 
Zamawiającego przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub 
wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

§ 4 Wykonanie umowy

1. Po dokonaniu płatności Wydawca niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy Prenumeraty.

2. Prenumerata Poradnika Hodowcy rozpoczyna się od pierwszego wydania miesięcznika w roku, którego prenumerata 
dotyczy. Prenumerata Poradnika Hodowcy może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje już wydane i 
kolejne wydania Poradnika Hodowcy zgodnie z ofertą Wydawcy.

3. Zamówiony Poradnik Hodowcy będzie dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez 
Prenumeratora adres pocztowy. Każdy numer Poradnika Hodowcy przysługującego w Prenumeracie wysyłany jest na 
wskazany adres pocztowy.

4. Prenumerator jest proszony o sprawdzenie przesyłki zawierającej Poradnik Hodowcy. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek niezgodności w przesyłce Prenumerator proszony jest do zgłoszenia reklamacji w trybie wskazanym w § 
9 Regulaminu.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność wydań Poradnika Hodowcy wybranych przez Prenumeratora.

W przypadku, gdy objęte zamówieniem wybrane wydanie Poradnika Hodowcy z zamówienia nie będzie dostępne, 
Wydawca poinformuje Prenumeratora o tym fakcie z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w 
sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Prenumeratora co do sposobu realizacji jego zamówienia po upływie 7 dni 
od uzyskania w/w informacji od Wydawcy, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji części zamówienia dotkniętej
brakami przez Prenumeratora. Jeśli Prenumerator dokonał już zapłaty za towar, Wydawca zwróci Prenumeratorowi 
opłaconą należność za zamówienie.

6. Wszelkie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenie dodatkowego lub zmiany dotychczasowego adresu 
wysyłkowego wymagają bezpośredniego kontaktu z Wydawcą poprzez telefon kontaktowy +48 536 232 300 lub adres 
mailowy redakcja@poradnikhodowcy.pl. Klient proszony jest do natychmiastowego powiadomienia Wydawcy o 
zmianach danych adresowych, aby Wydawca mógł dostarczyć kolejne wydanie Poradnika Hodowcy pod właściwy adres.
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§ 5 Czas trwania Umowy

1. Umowa Prenumeraty jest zawierana na czas określony równy Okresowi Prenumeraty obejmującemu kolejne 12 
wydań Poradnika Hodowcy w skali roku. Jest to jednocześnie minimalny czas trwania zobowiązań Prenumeratora oraz 
Wydawcy wynikających z Umowy Prenumeraty.

§ 6 Wcześniejsze rozwiązanie umowy

1. Prenumeratorowi przysługuje prawo do rezygnacji z Prenumeraty, w dowolnym momencie jej trwania, bez podania 
przyczyn. Wydawca zwraca Prenumeratorowi część wpłaty przypadającą za niezrealizowane (tj. niewysłane do 
Prenumeratora) numery Poradnika Hodowcy w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Rezygnacja wymaga 
przekazania na trwałym nośniku (e-mail, list) oraz podania danych niezbędnych do ustalenia Prenumeratora 
rozwiązującego daną Umowę Prenumeraty. 

2. Wydawcy, w przypadku zaprzestania wydawania Poradnika Hodowcy, przysługuje prawo do wcześniejszego 
rozwiązania umowy o Prenumeratę. Wówczas Wydawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Prenumeratora o 
rozwiązaniu umowy oraz zwrócić Prenumeratorowi część wpłaty przypadającą za niezrealizowane numery Prenumeraty.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące realizacji zamówienia, w tym niezgodności produktu z zamówieniem powinny być zgłaszane 
pocztą elektroniczną na adres redakcja@poradnikhodowcy.pl lub listownie na adres Wydawcy wskazany w § 1 pkt. 2a. 
Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 
Reklamacje dotyczące nieotrzymania Poradnika Hodowcy w Prenumeracie mogą być ponadto zgłaszane w formie 
telefonicznej pod numerem telefonu +48 536 232 300 oraz powinny być zgłaszane w terminie do 14 dni, licząc od daty
ukazania się danego numeru Poradnika Hodowcy na rynku (w sprzedaży detalicznej). Prawidłowe reklamacje będą 
rozpatrywane przez Wydawcę maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres e-mail 
zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu 
e-mail.

2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

3. Decyzja Wydawcy co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa osoby zgłaszającej reklamację 
do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Prenumeratorów, które zawarły Umowę prenumeraty jest Akmesoft Stanisław 
Górski, 67-100 Nowa Sól, ul. Kosmonautów 5a, NIP: 925-196-74-25.

2. Prenumerator zawierając Umowę prenumeraty wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 
Umowy prenumeraty.

3. Wydawca podczas zawierania Umowy prenumeraty zbiera następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy i 
ewentualnie numer telefonu oraz adres e-mail.

4. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy prenumeraty oraz po uzyskaniu dodatkowej zgody w celach 
marketingowych oraz w celach informowania o produktach i usługach Wydawcy.

5. Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 1 powyżej Prenumeratorzy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, 
ich poprawiania oraz żądania usunięcia danych. Wszelkie zgłoszenia należy kierować do Wydawcy w formie zgłoszenia 
telefonicznego, pisemnego lub elektronicznego e-mail.

6. Podanie danych osobowych Prenumeratorów jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla skutecznej realizacji Umowy 
prenumeraty.

7. Wydawca gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom 
nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, 
ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. Administrator danych jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych Prenumeratorów osobom trzecim, w 
przypadku gdy ich ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
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§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Prenumerator może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od 
Wydawcy.

2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w § 9 ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz 
na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których 
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista 
powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/

3. Dodatkowe informacje przydatne dla Prenumeratora w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem 
są dostępne pod następującym adresem http://www.uokik.gov.pl/

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W stosunku do Prenumeratorów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów
jest sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

2. Regulamin wchodzi w życie od 29.09.2020r. i odnosi się do umów zawartych od tej daty.

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

