
Regulamin  
prenumeraty w wersji papierowej czasopisma Wokół Zdrowia i świadczenia usług drogą 

elektroniczną dotyczący podmiotów gospodarczych.  
  

§ 1 Przedmiot 
Regulaminu.  

  
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu 

www.wokolzdrowia.pl, zwanego dalej serwisem oraz zamówień i prenumeraty 
czasopisma wydawanego przez Lubfarm S.A. z siedziba w Lublinie, 20-750, Łanowa 
8; Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000184379, NIP: 946-21-
08452, REGON: 430904450  (zwaną dalej „Wydawcą”).  

2. Regulamin  określa  prawa i obowiązki korzystających z niego użytkowników oraz 
wykonawcy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.  

3. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem 
www.wokolzdrowia.pl wraz ze wszystkimi podstronami.  

4. Regulamin  jest  dostępny  za  pośrednictwem  strony  internetowej 
h�p://wokolzdrowia.pl/wp-content/uploads/2020/10/REGULAMIN-
PRENUMERATY-12.10.2020.pdf 

5. Zamawiający mają możliwość jego odtwarzania i utrwalania treści.  
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeks 

cywilny, ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług 
świadczonych drogę elektroniczną opartych lub polegających na dostępie 
warunkowym.  

7. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści 
lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności 
uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych 
przez siebie okoliczności.  

  
§2  

Prawa i obowiązki użytkownika  
1. Użytkownikiem Serwisu może być  osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.  

2. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili założenia konta w 
Serwisie  

3. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 
Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.  

4. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego 
zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle 
przyjętych przez siebie kryteriów.  
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5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych 
obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających 
dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za 
wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i 
inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.  

6. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby 
narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od 
spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać 
uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu (ataki DDoS).  

7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy 
Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu 
społecznym wartości.  

8. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub 
określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali 
postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont 
Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.  

9. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych w pkt. 8 
niniejszego działu bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.  

10. W przypadku  naruszania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę 
Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań 
prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom 
ścigania.  

  
§ 3  

Dane osobowe i ochrona prywatności  
  

1. Użytkownik zarejestrowany zgadza się na publiczne emitowanie udostępnionych przez 
niego danych w ramach utworzenia tzw. profilu użytkownika.  

2. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go 
danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z 
wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu.  

3. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu działający zgodnie z 
przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy 
z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

4. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu 
podmiotowi.  

5. Administrator otoczy szczególną ochroną i nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody 
Użytkownika Zarejestrowanego powierzonych mu w toku rejestracji danych 
osobowych  osobom  trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim 
lub postanowieniami niniejszego regulaminu.  

6. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych 
osobowych przez Administratora do celów własnych w okolicznościach uzasadnionych 
potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych kwestiach związanych z 
funkcjonowaniem Serwisu.  

7. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów 
zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.  



8. Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu wykorzystywane są w realizowaniu celów 
funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu 
celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.  

9. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania 
lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.  
  

  
§ 4  

Rodzaj prenumeraty  
  

1. Zamówienia na prenumeratę przyjmowane są na  okres roczny lub półroczny  
2. Przez prenumeratę roczną rozumie się 4 kolejne numery, czasopisma  z dostawą pod 

wskazany adres. Przez prenumeratę półroczną rozumie się 2 kolejne numery, 
czasopisma  z dostawą pod wskazany adres.  
  

§ 5  
Cennik prenumeraty  

  
1. Aktualny cennik prenumeraty jest podany na stronie internetowej 

www.wokolzdrowia.pl/dla-farmaceuty/ (po zalogowaniu).  
2. Cennik podlega aktualizacji.  
3.Aktualizacja cennika, o której mowa w ust. 2 nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani zmiany 
umowy wiążącej Zamawiającego z Wydawcą. Zmienione ceny obowiązują Zamawiającego w 
przypadku zawierania kolejnej umowy w trybie określonym w § 4.  
  

§ 6  
Sposób zawarcia umowy  

  
1. W celu otrzymywania prenumeraty wybranego czasopisma, należy dokonać zamówienia 

prenumeraty w jeden z następujących sposobów, z zastrzeżeniem ustępów od 2 do 6:  
  
a) pobierając druk zamówienia w wersji PDF  i wysyłając go na mailem na adres: 
info@wokolzdrowia.pl  
b)poprzez stronę internetową wokolzdrwia.pl/dla-czytelnika wypełniając formularz 
zamówienia. Zamówienie powinno zawierać następujące dane:  

a) nazwa/imię i nazwisko podmiotu zamawiającego prenumeratę (dalej „Zamawiający”)  
b) adres siedziby Zamawiającego  
c) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż wskazany wyżej,  
d) numer NIP,  
e) imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osoby składającej zamówienie(osoby 

do kontaktu),  
f) numer czasopisma, od którego ma być przesyłana prenumerata,  

  
2. W przypadku nie podania numeru czasopisma, od którego ma być przesyłana 

prenumerata, prenumerata jest wysyłana od bieżącego numeru.  



3. Po otrzymaniu zamówienia, Wydawca potwierdzi ten fakt za pośrednictwem 
podanego przez Zamawiającego adresu e-mail.  

4. Po otrzymaniu zapłaty za prenumeratę, Wydawca potwierdzi ten fakt za 
Pośrednictwem podanego przez Zamawiającego adresu e-mail.  

5. Z chwilą potwierdzenie zamówienia przez Wydawcę, dochodzi do zawarcia umowy 
pomiędzy Wydawcą a Zamawiającym. Prenumerata zostanie wysłana  
Zamawiającemu po otrzymaniu płatności przez Wydawcę.  

  
  

§ 7  
Faktura VAT  

  
1. Faktura VAT jest wystawiana na dane zawarte w zamówieniu, w terminie do 7 dni od 

daty dokonania wpłaty, z zastrzeżeniem ust. 3.  
2. W przypadku konieczności dokonania korekty danych nabywcy wskazanych na 

fakturze, Zamawiający ma obowiązek wystawienia noty korygującej i przesłania jej na 
adres Wydawcy podany w § 1.    

  
§ 8  

Doręczenie  
  
Zamówione egzemplarze czasopisma Wokół Zdrowia  wysyłane są Zamawiającemu za 
pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany adres, listem ekonomicznym.  
  

§ 9  
Odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z usługą  

  
W przypadku wystąpienia niezgodności zamówionego egzemplarza czasopisma z umową, 
Wydawca zobowiązuje się wymienić go na egzemplarz zgodny z umową. W tym przypadku 
Zamawiający powinien odesłać egzemplarz czasopisma niezgodny z umową na adres 
Wydawcy określony w § 1 z  podaniem przyczyny odesłania i rodzaju niezgodności.  

  
§10  

Wyłączenie odpowiedzialności  
  

1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, 
wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również 
zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.  

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich 
w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w drodze publikacji treści bądź profili 
Użytkowników Zarejestrowanych. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie 
ponosi Użytkownik.  

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z 
bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych 
Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.  



§11  
Postanowienia końcowe  

  
1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.  
2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 3 sierpnia 2020 roku.  
3. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu.  



5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych 

obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających 

dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za 

wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i 

inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.  
6. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby 

narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od 

spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać 

uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu (ataki DDoS).  
7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy 

Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu 

społecznym wartości.  
8. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub 

określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali 

postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont 

Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.  
9. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych w pkt. 8 

niniejszego działu bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.  
10. W przypadku  naruszania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę 

Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań 

prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom 

ścigania.  
  

§ 3  
Dane osobowe i ochrona prywatności  

  
1. Użytkownik zarejestrowany zgadza się na publiczne emitowanie udostępnionych przez 

niego danych w ramach utworzenia tzw. profilu użytkownika.  
2. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go 

danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z 
wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu.  

3. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu działający zgodnie z 
przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy 
z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

4. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu 
podmiotowi.  

5. Administrator otoczy szczególną ochroną i nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody 
Użytkownika Zarejestrowanego powierzonych mu w toku rejestracji danych 
osobowych  osobom  trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim 
lub postanowieniami niniejszego regulaminu.  

6. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych 
osobowych przez Administratora do celów własnych w okolicznościach uzasadnionych 
potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych kwestiach związanych z 
funkcjonowaniem Serwisu.  

7. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów 
zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.  



8. Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu wykorzystywane są w realizowaniu celów 
funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu 
celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.  

9. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania 
lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.  
  

  
§ 4  

Rodzaj prenumeraty  
  

1. Zamówienia na prenumeratę przyjmowane są na  okres roczny lub półroczny  
2. Przez prenumeratę roczną rozumie się 4 kolejne numery, czasopisma  z dostawą pod 

wskazany adres. Przez prenumeratę półroczną rozumie się 2 kolejne numery, 
czasopisma  z dostawą pod wskazany adres.  
  

§ 5  
Cennik prenumeraty  

  
1. Aktualny cennik prenumeraty jest podany na stronie internetowej 

www.wokolzdrowia.pl/dla-farmaceuty/ (po zalogowaniu).  
2. Cennik podlega aktualizacji.  
3.Aktualizacja cennika, o której mowa w ust. 2 nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani zmiany 
umowy wiążącej Zamawiającego z Wydawcą. Zmienione ceny obowiązują Zamawiającego w 
przypadku zawierania kolejnej umowy w trybie określonym w § 4.  
  

§ 6  
Sposób zawarcia umowy  

  
1. W celu otrzymywania prenumeraty wybranego czasopisma, należy dokonać zamówienia 

prenumeraty w jeden z następujących sposobów, z zastrzeżeniem ustępów od 2 do 6:  
  
a) pobierając druk zamówienia w wersji PDF  i wysyłając go na mailem na adres: 
info@wokolzdrowia.pl  
b)poprzez stronę internetową wokolzdrwia.pl/dla-czytelnika wypełniając formularz 
zamówienia. Zamówienie powinno zawierać następujące dane:  

a) nazwa/imię i nazwisko podmiotu zamawiającego prenumeratę (dalej „Zamawiający”)  
b) adres siedziby Zamawiającego  
c) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż wskazany wyżej,  
d) numer NIP,  
e) imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osoby składającej zamówienie(osoby 

do kontaktu),  
f) numer czasopisma, od którego ma być przesyłana prenumerata,  

  
2. W przypadku nie podania numeru czasopisma, od którego ma być przesyłana 

prenumerata, prenumerata jest wysyłana od bieżącego numeru.  
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3. Po otrzymaniu zamówienia, Wydawca potwierdzi ten fakt za pośrednictwem 

podanego przez Zamawiającego adresu e-mail.  
4. Po otrzymaniu zapłaty za prenumeratę, Wydawca potwierdzi ten fakt za 

Pośrednictwem podanego przez Zamawiającego adresu e-mail.  
5. Z chwilą potwierdzenie zamówienia przez Wydawcę, dochodzi do zawarcia umowy 

pomiędzy Wydawcą a Zamawiającym. Prenumerata zostanie wysłana  
Zamawiającemu po otrzymaniu płatności przez Wydawcę.  

  
  

§ 7  
Faktura VAT  

  
1. Faktura VAT jest wystawiana na dane zawarte w zamówieniu, w terminie do 7 dni od 

daty dokonania wpłaty, z zastrzeżeniem ust. 3.  
2. W przypadku konieczności dokonania korekty danych nabywcy wskazanych na 

fakturze, Zamawiający ma obowiązek wystawienia noty korygującej i przesłania jej na 

adres Wydawcy podany w § 1.    
  

§ 8  
Doręczenie  

  
Zamówione egzemplarze czasopisma Wokół Zdrowia  wysyłane są Zamawiającemu za 
pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany adres, listem ekonomicznym.  
  

§ 9  
Odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z usługą  

  
W przypadku wystąpienia niezgodności zamówionego egzemplarza czasopisma z umową, 

Wydawca zobowiązuje się wymienić go na egzemplarz zgodny z umową. W tym przypadku 

Zamawiający powinien odesłać egzemplarz czasopisma niezgodny z umową na adres 

Wydawcy określony w § 1 z  podaniem przyczyny odesłania i rodzaju niezgodności.  
  

§10  
Wyłączenie odpowiedzialności  

  
1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, 

wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również 
zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.  

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich 
w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w drodze publikacji treści bądź profili 
Użytkowników Zarejestrowanych. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie 
ponosi Użytkownik.  

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z 
bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych 
Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.  



§11  
Postanowienia końcowe  

  
1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.  
2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 3 sierpnia 2020 roku.  
3. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu.  


