
Regulamin	portalu	internetowego	REbug.io	

I.	 DEFINICJE	

	

1.1. Platforma Internetowa REbug.io dostępna jest pod adresem internetowym www.rebug.io i jest 
własnością spółki MEXT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Przyjaźni 103B lok. 1, 53-030, NIP: 
8952010286, REGON: 021809857, KRS: 0000414507, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI 
Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50.000,00 zł zwaną dalej Operatorem. 

1.2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego REbug.io, w 
szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników REbug.io. Skierowany jest 
zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Platformy Internetowej REbug.io, 
chyba że osobne postanowienia dla danej grupy odbiorców są wyraźnie wyróżnione w tym 
Regulaminie. 

1.3. W niniejszym Regulaminie ilekroć poniższe sformułowania są pisane wielką literą, należy je 
rozumieć jak niżej: 

a) Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Platformie umożliwiający utworzenie Konta.  

b) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć 
Umowę z MEXT. 

x) Strona Internetowa Użytkownika - wszelkie treści dostępne pod adresem internetowym podanycm 
przez Użytkownika w Formularzu  Rejestracji, wykorzystującym do prezentacji danych protokół https: 
bądź http:. 

x) Operator – spółka MEXT Sp. z o.o., patrz pkt. 1.1 

c) Konto – usługa świadczona przez MEXT na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy, w ramach 
której Klient podczas wypełniania Formularza Rejestracji wybiera Login i Hasło. W konsekwencji 
skorzystania z hasła Klient otrzymuje dostęp do Platformy. 

x) Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym 
identyfikatorem Użytkownika na Platformie. 

x) Hasło – ciąg o długości przynajmniej 5 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do 
Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Platformie przez Użytkownika. 

d) Regulamin - niniejszy Regulamin. 

e) Platforma - Platforma Internetowa REbug.io – system narzędzi, usług i aplikacji umożliwiających 
założenie Konta oraz skorzystanie z funkcjonalności oferowanych na stronie internetowej REbug.io 

x) Okres Próbny –   wskazany przez Operatora okres kolejnych 14 (słownie: czternastu) dni, w którym 
działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny. 

f) MEXT - MEXT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Przyjaźni 103B/1, 53-030, NIP: 8952010286, 
REGON: 021809857, KRS: 0000414507, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział 
Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50.000,00 zł. 



g) Umowa – umowa o korzystanie z Platformy zawierana między MEXT, a Klientem poprzez akceptację 
Regulaminu. 

x) Okres Abonamentowy – okres działania Konta, za jaki Użytkownik uiszcza Opłatę Abonamentową. 

x) Opłata Abonamentowa – łączna miesięczna opłata z tytułu posiadania Konta, której wysokość 
określona jest w Planie Abonamentowym. 

x) Plan Abonamentowy – wariant działania Konta wybrany z dostępnych na 
stronie https://REbug.io/prices z dostępnych planów. 

x) Ulepszenie Parametrów Konta – powiększenie wybranych parametrów Konta dokonane na żądanie 
Administratora Konta 

x) Cennik – oferta przedstawiającą porównanie możliwości i cen Planów Abonamentowych Platformy. 
Dostępna pod adresem: https://REbug.io/prices. 

x)		Raport – zestawienie danych zgromadzonych na Koncie Użytkownika Platformy według 
parametrów określonych przez Użytkownika lub Platformę, tworzona w ramach działania Platformy. 

x) Usługa – czynność niematerialna świadczone przez Operatora na zasadach określonych w 
Regulaminie. 

x) Właściciel Konta – Użytkownik, który utworzył Konto. 

x) Administrator Konta – Użytkownik posiadający prawa administracji Kontem. Właściciel Konta jest 
Administratorem Konta. 

x) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a 
Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści 
Regulaminu. 

II.	 POSTANOWIENIA	OGÓLNE	

2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak 

również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika. 

2.2. Właścicielem Platformy oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest 

Operator. 

2.3. Z wykorzystaniem Platformy i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę 

monitoringu i zdalnej obsługi Strony Internetowej Użytkownika, w szczególności poprzez: (1) 

Monitoring wszelkich zmian zachodzących na Stronie Internetowej Użytkownika; (2) Tworzenie 

raportów, zestawień, analiz opartych na wynikach monitoringu; (3) Powiadamianie o nowych wynikach 

monitoringu Strony Internetowej Użytkownika; (4) Archiwizacja wyników monitoringu;(5) 

Umożliwienie Użytkownikowi zdalnej kontroli nad treściami dostępnymi na Stronie Internetowej 

Użytkownika. 



2.4. Użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do zarządzania i kontroli wszelkimi treściami 

dostępnymi na Stronie Internetowej Użytkownika. 

2.5. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Platformę mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy 

dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony 

przez Administratora Konta. 

2.6. Warunkiem korzystania z Platformy oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie 

się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w 

Regulaminie. 

2.7. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za 

pośrednictwem Platformy dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. 

Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane 

na stronach internetowych Platformy pod adresem https://REbug.io. 

2.8. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik 

niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu. 

2.9. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Platformą: (1) urządzenie 

multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka 

internetowa wspierająca HTML5, CSS3 oraz JavaScript do których zaliczyć można 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; (4) zalecana minimalna 

rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików 

Cookies oraz obsługi Javascript; (6) procesor  1000 MHz; (7) pamięć RAM 512 MB. 

2.10. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach 

korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem 

poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. 

2.11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w 

sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi 

korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług. 

		



III.	 KORZYSTANIE	Z	KONTA	UŻYTKOWNIKA	W	RAMACH	PLATFORMY	

3.1. Korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu rejestracji na Platformie w Formularzu Rejestracji. 

Niezbędne jest podanie następujących danych: (1) adres poczty elektronicznej Użytkownika; (2)Hasło 

dostępu dla użytkownika; (3) adresu Strony Internetowej Użytkownika. Operator zastrzega sobie 

możliwość rozszerzenia Formularza Rejestracji o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie 

dobrowolne.  

3.2. Korzystanie z Konta jest odpłatne, z wyłączeniem Okresu Próbnego o którym mowa w punkcie 

3.5.  

3.3. Klient może w każdej chwili zażądać usunięcia Konta bez podania przyczyny, w szczególności 

poprzez wysłanie żądania na adres email: hello@REbug.io. 

3.4. Konto Użytkownika uznaje się za utworzone w momencie jego aktywacji poprzez uruchomienie w 

przeglądarce internetowej linku do strony aktywującej Konto. Link zostaje wysłany na adres poczty 

elektronicznej podany przez Użytkownika (patrz punkt 3.1.) 

3.5. Po aktywacji Konta, Użytkownik może korzystać za darmo przez określony Okres Próbny. Po jego 

minięciu, aby dalej korzystać z Konta, Administrator Konta musi opłacić wybrany przez siebie Plan 

Abonamentowy. Na życzenie Użytkownika może zostać uzgodniony indywidualny Plan Abonamentowy. 

3.6. Po upływie Okresu Próbnego Użytkownik ma prawo skorzystać z Okresu Abonamentowego. W 

tym celu Użytkownik jest zobowiązany wybrać Plan Abonamentowy dla swojego Konta oraz podać 

dane niezbędne do dokonania transakcji: (1) w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko; adres 

zameldowania na pobyt stały; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania; (2) w 

przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa 

przyznała osobowość prawną – firmę; NIP; adres siedziby; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż 

adres siedziby. 

3.7. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Okresu Abonamentowego, Operator jest 

zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia wybrania Planu Abonamentowego i otrzymania 

danych, o których mowa w punkcie 3.6 powyżej, udostępnić Użytkownikowi w Panelu Użytkownika 

fakturę VAT PROFORMA z tytułu świadczonych Usług. Od momentu odnotowania przez Operatora 

zapłaty Operator w przeciągu 3 dni roboczych prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika 

(podany podczas rejestracji, patrz punkt 3.1.) fakturę VAT. 



3.8. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi 

fakturze VAT PROFORMA z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie automatycznym 

zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty Opłaty 

Abonamentowej w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować 

będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu 

liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym 

usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku 

bankowego Operatora. 

3.9. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze 

VAT PROFORMA, powodować będzie rozpoczęcie nowego Okresu Abonamentowego. 

3.10.  Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem 

treści punktu 3.8. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed 

upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia 

opłaconego Okresu Abonamentowego. Oświadczenie takie może być złożone drogą elektroniczną na 

adres hello@REbug.io lub poprzez wysłanie odpowiedniego pisma na adres MEXT. 

3.11.  Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, 

dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. 

Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła. 

3.12.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator 

informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie 

identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi. 

3.13.  Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług 

świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się 

Użytkownika do Platformy z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła. 

3.14. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi 

obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności 

intelektualnej MEXT oraz osób trzecich.  

3.15.  Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie 

Okresu Próbnego, jeżeli: (1) podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji 



Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego; (2) 

zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu. 

	IV.	 KORZYSTANIE	Z	PLATFORMY	

4.1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, 

stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do 

posiadanych możliwości technicznych. 

4.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi 

Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia 

bezpieczeństwa świadczonych Usług. 

4.3. Operator dołoży wszelkich starań aby wykonując dla Użytkownika Usługę przekazać jak najwięcej 

danych w taki sposób jak są one widoczne dla pozostałych użytkowników Strony Internetowej 

Użytkownika. Operator nie gwarantuje jednak, że wszystkie dane  dostępne na Koncie Użytkownika 

będą odwzorowywane identycznie jak w przypadku pozostałych użytkowników Strony Internetowej 

Użytkownika. 

4.4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: (1) korzystania z Platformy w sposób nie 

zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub 

urządzeń; (2) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Platformie 

niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych 

mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika; (3) korzystania 

z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu; (4) niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści 

zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa; (5) korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy 

dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym 

prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw; (6) korzystania z wszelkich treści 

zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. 

Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody 

udzielonej przez osobę uprawnioną. 

4.5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz 

wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami 

prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu Platformy w związku ze świadczonymi Usługami. 



4.6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia 

Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie. 

4.7. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 

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

4.8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku 

naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy, jak również o jakimkolwiek 

przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie. 

4.9. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Platformy, jak również może 

ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy lub Usług oferowanych przez 

Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a 

w szczególności gdy Użytkownik: (1) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, 

niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; (2) dopuści 

się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych 

użytkowników Strony Internetowej Użytkownika; (3) dopuści się innych zachowań, które zostaną 

uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub 

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Platformy lub 

godzące w dobre imię Operatora. 

4.10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy, nie może dokonać 

powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora. 

4.11. Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w 

takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Platformie będące powiązane z Kontem 

Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z 

wszelkich Usług opłaconych na Platformie. 

4.12. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając 

odrębną umowę o świadczeniu Usług. Zgodnie z zapisem w umowie jej podpisanie oznacza akceptację 

postanowień Regulaminu. 

		V.	 OPŁATY	

5.1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest 

odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego. 



5.2. MEXT udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Usługi Wysyłka SMS: (1) 

przelew na rachunek MEXT: 75 1090 2398 0000 0001 1822 6682; (2) przelew za pośrednictwem 

serwisów bankowości elektronicznej; (3) płatność kartą płatniczą online. 

5.3. Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób uregulowania Opłaty Abonamentowej, 

Użytkownik jednocześnie zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta 

bankowego za całość należnych opłat w danym Okresie Abonamentowym. Jednocześnie Użytkownik 

wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie 

płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji. 

5.4. W przypadku wyboru karty kredytowej lub debetowej jako sposobu opłacenia Opłaty 

Abonamentowej, opłata za każdy kolejny Okres Abonamentowy będzie pobierana automatycznie, do 

momentu zgłoszenia chęci rezygnacji z Usługi przez Właściciela Konta. Rezygnacja taka powinna być 

zgłoszona na adres e-mail hello@REbug.io do 7 dni przed początkiem nowego Okresu 

Abonamentowego lub w formie papierowej na adres MEXT. 

5.5.  Administrator Konta w Panelu Ustawień Konta ma dostęp do informacji w jaki sposób dokonać 

Opłaty Abonamentowej. 

5.6. Prawidłowe dokonanie Opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane przez Serwis maksymalnie 3 

dni robocze po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Operatora. 

5.7. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych 

Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym stronie https://REbug.io/prices. 

5.8. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe, chyba że odrębna 

umowa o współpracy zawarta między Operatorem, a Użytkownikiem wprowadza inny tryb opłat. 

5.9. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień 

zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada 

początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w 

kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca. 

5.10. Opłatę Abonamentową stanowią: (1) opłata za wybrany Plan Abonamentowy; (2) opłaty za 

Ulepszenie Parametrów Konta; (3) opłata za inne funkcje opisane w Cenniku. 

5.11. Ulepszenie Parametrów Konta może być dokonane w dowolnej chwili i uznaje się za ważne w 

momencie opłacenia dodatkowych opłat o wysokości określonej przez Operatora i przedstawionej 

Administratorowi Konta. Dodatkowa opłata wyliczana jest jako miesięczna cena 

Ulepszenia Parametrów Konta zmniejszona proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia 

bieżącego Okresu Abonamentowego. 



5.12. Ulepszenie Parametrów Konta, o których mowa powyżej, może być w dowolnej chwili odwołane. 

5.13. Administrator Konta może wystąpić do Operatora za pośrednictwem Platformy o zmianę Planu 

Abonamentowego. Zmiana Planu Abonamentowego jest skuteczna od momentu opłacenia przez 

Administratora Konta opłaty za uruchomienie wybranego Planu Abonamentowego zmniejszoną 

proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego. 

Wysokość opłaty będzie przedstawiona Administratorowi Konta na Platformie. W przypadku, gdy nowy 

Plan Abonamentowy będzie tańszy od starego, zmiana może być dokonana od nowego Okresu 

Abonamentowego. 

5.14. Wszelkie zmiany w cenniku Opłat Abonamentowych będą ogłaszane na 

stronie https://REbug.io/prices co najmniej 14 dni od planowanej zmiany oraz będą obowiązywać 

Właściciela Konta dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Właściciel Konta będzie mógł 

zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat. 

			VI.	 PRZERWY	TECHNICZNE	

6.1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego 

Usług z przyczyn technicznych. 

6.2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach 

nocnych i trwały możliwie najkrócej. 

6.3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Właściciel Konta ma prawo do 

przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, 

o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna. 

6.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci 

telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej. 

			VII.	 OCHRONA	DANYCH	OSOBOWYCH	

7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania 

danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., 

Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 



7.2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora w celu nawiązania, 

ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz 

Operatorem. 

7.3. Operator jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 

objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7.4. Operator zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika. 

Operator zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Użytkownika będą: (1) przetwarzane zgodnie z 

prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu 

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do 

celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, 

których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

7.5. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika 

właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w 

oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

7.6. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług 

wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku 

komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym 

połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go 

wyłączyć.. Pliki typu cookies umożliwiają: (1) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki 

której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła; (2) 

tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. 

7.7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, 

zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących 

korzystanie z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość 

korzystania z Usług i jego to jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika. 

7.8. Jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i 

nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz 

pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 



7.9. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki 

poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na 

bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików 

zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na 

adres hello@REbug.io. 

7.10. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub 

inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną 

na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub na Koncie w 

Platformie. 

	VIII.	 REKLAMACJE	

8.1. Reklamacje związane z usługami Klient może składać na przykład: (1) pisemnie na adres: MEXT 

Sp. z o.o., ul. Przyjaźni 103B lok. 1, 53-030 Wrocław; (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: hello@REbug.io. 

8.2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących 

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania 

Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie 

reklamacji przez MEXT. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie 

wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez MEXT następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 

14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.  

IX.	 	 POZASĄDOWE	 SPOSOBY	 ROZPATRYWANIA	 REKLAMACJI	 I	 DOCHODZENIA	

ROSZCZEŃ	ORAZ	ZASADY	DOSTĘPU	DO	TYCH	PROCEDUR	

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem 

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do 

tych procedur 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 oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. 

9.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 



a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym 

mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze 

zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin 

organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra 

sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania 

stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie 

z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu 

między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej 

przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach 

internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a 

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika 

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów 

(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez 

Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie 

Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866. 

X.	PRAWO	ODSTĄPIENIA	OD	UMOWY	(dotyczy	Konsumentów)	

10.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić 

od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 

10.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: (1) pisemnie na adres: MEXT 

Sp. z o.o., ul. Przyjaźni 103B lok. 1, 53-030 Wrocław; (2)w formie elektronicznej za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: bok@PromoSMS.com 

10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o 

prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik do Regulaminu. Konsument może 

skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

10.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy. 

10.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

10.5. MEXT ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie 



dokonane przez niego płatności. MEXT dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego 

sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób 

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

10.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w 

odniesieniu do umów: 

(1) o świadczenie usług, jeżeli Klient wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który 

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez MEXT 

utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku 

finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt 

nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający 

szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem 

świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu 

opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli 

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, 

które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi 

rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została 

uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 

upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 

(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej 

naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których 

wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do 

wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w 

odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania 

dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, 

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub 

czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o 

świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, 

najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, 

sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o 

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie 

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

XI.	POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	



11.1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są w języku polskim. 

11.2. MEXT dokonuje zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiana przepisów prawa; zmiana 
sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień 
Regulaminu.  

11.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. 
usługa Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w 
art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został 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 Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

11.4. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony i może być w każdym czasie rozwiązana przez Strony 
w drodze wypowiedzenia za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

XII.	POUCZENIE	(dotyczy	Konsumentów)	
	

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o 
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane 
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane to: MEXT Sp. z o.o., ul. Przyjaźni 103B lok. 1, 
53-030 Wrocław, hello@REbug.io. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą 
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 
płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy 
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez 
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne 
rozwiązanie.  

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu płatności stanowiące równowartość prowizji 
jaką zapłaci nasza firma na rzecz firm, które zajmują się przechowywaniem i rozliczaniem płatności 
prepaid i będzie to kwota zależna od kwoty dokonanej płatności (ok. 1 % płatności). 



Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od 
umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w 
której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy Konsumentów) 
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) 

Wzór formularza odstąpienia od umowy 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
– Adresat:  
MEXT Sp. z o.o., ul. Przyjaźni 103B lok. 1, 53-030 Wrocław 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na 
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
– Adres konsumenta(-ów) 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
– Data 
(*) Niepotrzebne skreślić. 

	


