§
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

CRYPTOQUEEN.PL
Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym
https://cryptoqueen.pl (dalej jako: „Cryptoqueen.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).
Główną rolą Serwisu Internetowego jest publikacja prywatnych i subiektywnych opinii Usługodawcy w zakresie
kryptowalut oraz inwestycji finansowych. Opinie przedstawione we wpisach oraz artykułach opublikowanych w
Serwisie Internetowym nie stanowią i nie mogą być przez Usługobiorców traktowane jako wiążące rekomendacje
inwestycyjne ani inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną w rozumieniu
obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane rezultaty, jakie
Usługobiorcy mogą odnieść w związku z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w oparciu o przeczytane w
Serwisie opinie.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu
Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Cryptoqueen.pl,
regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem
Zespół Cryptoqueen.pl

1) O NAS
Właścicielem Cryptoqueen.pl jest Christina Kucińska, posiadająca adres do doręczeń: Im Thal 1, 4104 Oberwil,
Szwajcaria oraz adres poczty elektronicznej: cryptoqueenpl@gmail.com (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE
1.

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego
Usługobiorców umożliwiający im czytanie oraz komentowanie artykułów zamieszczonych na Blogu
przez Usługodawcę.
b. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
c. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres
email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz
informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
d. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści
kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym.
e. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.
U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
f. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
g. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, CRYPTOQUEEN.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresami internetowymi https://cryptoqueen.pl.
h. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
i. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
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j.
k.

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Cryptoqueen.pl.
USŁUGODAWCA – Christina Kucińska, posiadająca adres do doręczeń: Im Thal 1, 4104 Oberwil,
Szwajcaria oraz adres poczty elektronicznej: cryptoqueenpl@gmail.com.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z CRYPTOQUEEN.PL
1.

2.

3.

4.

5.

Główną rolą Serwisu Internetowego jest publikacja prywatnych i subiektywnych opinii Usługodawcy w
zakresie kryptowalut oraz inwestycji finansowych. Opinie przedstawione we wpisach oraz artykułach
opublikowanych w Serwisie Internetowym nie stanowią i nie mogą być przez Usługobiorców traktowane
jako wiążące rekomendacje inwestycyjne ani inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię
inwestycyjną w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
za niepożądane rezultaty, jakie Usługobiorcy mogą odnieść w związku z podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych w oparciu o przeczytane w Serwisie opinie.
Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
stanem faktycznym.
Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane
dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez
usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie
otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze
danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2)
przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i
wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (3) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości
zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w
zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie
Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania
danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres
przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie
stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu
Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego
ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności
(zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a. Konto;
b. Newsletter;
c. Blog.
Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz
na stronie Serwisu Internetowego.
Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
Korzystanie z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne.
Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)
wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest
podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Rejestracja Konta umożliwia pełne korzystanie z Usług Elektronicznych, w tym z funkcjonalności, które mogą
być niedostępne dla Usługobiorców nieposiadających Konta, takich jak udostępnianie treści w Serwisie
Internetowym, w tym dodawanie komentarzy i wyrażanie własnych opinii, a także komunikacja z
pozostałymi Usługobiorcami.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej
chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania
do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
cryptoqueenpl@gmail.com.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w przypadku, gdy Usługobiorca
narusza niniejszy Regulamin mimo uprzedniego wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny do
zaprzestania naruszeń.
Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w odpowiedniej zakładce widocznej na stronie Serwisu
Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, oraz
kliknięciu pola akcji.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w
każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez
wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: cryptoqueenpl@gmail.com.
Korzystanie z Bloga rozpoczyna się z momentem przejścia do zakładki „Blog” widocznej na stronie Serwisu
Internetowego. Usługobiorca ma możliwość przeglądania wyświetlonych artykułów oraz – po zalogowaniu
na Konto – ich komentowaniu lub dodania do zakładki ulubionych artykułów. wpisania wyszukiwanej frazy
w polu Wyszukiwarki dostępnym na stornie głównej Serwisu Internetowego i kliknięciu pola akcji.
Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
Usługa Elektroniczna Blog ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po zaprzestaniu korzystania z
Bloga. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga
poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

5) KOMENTARZE W SERWISIE INTERNETOWYM
1.

2.

3.

Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców artykułów
dostępnych w Serwisie w ramach Usługi Elektronicznej Blog. Możliwość komentowania dostępna jest po
zalogowaniu się na Konto. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny
komentarz dotyczący danej treści lub innego wpisu dostępnego w Serwisie.
Usługobiorca zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do formułowania jego treści w sposób zgodny
z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę
zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
wulgaryzmów oraz treści naruszających dobra osobiste
Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez
Usługobiorcę komentarzy w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny,
a w razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia tych treści.

6) KONTAKT Z CRYPTOQUEEN.PL
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail:
cryptoqueenpl@gmail.com), za pośrednictwem której można wymieniać z nami informacje dotyczące
korzystania z Cryptoqueen.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem
sposoby.

7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE CRYPTOQUEEN.PL
1.
2.

3.

Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć
na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: cryptoqueenpl@gmail.com.
Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej złożenia.
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8) PRAWA AUTORSKIE
1.

2.

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego
poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach
należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa
Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi
Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

9) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

3.

Umowy zawierane poprzez Cryptoqueen.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże
Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to
jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała
wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący
konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Cryptoqueen.pl
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