
Regulamin

Portalu Internetowego www.aniolytorun.pl i www.anioly.sportigio.com

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy dokument określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia przez Sportigio oraz

Toruńskie Anioły usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.

2. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

a. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument określający w sposób

zupełny zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu,

b. Portalu – należy przez to rozumieć dokument HTML udostępniony w sieci Internet i

dostępny pod adresem www.aniolytorun.pl,

c. Sportigio – należy przez to rozumieć Sportigio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

[03-672] przy ul. Promiennej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod

numerem 906117 oraz posługującą się numerem NIP 5242920681, która jest

właścicielem Portalu,

d. Toruńskich Aniołach – należy przez to rozumieć spółkę Toruńskie Anioły Sp. z o.o. z

siedzibą w Toruniu [87-100] przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 71H, wpisana do

rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 879194 oraz posługującą się numerem

NIP 8792729240, która prowadzi klub sportowy „CUK Anioły Toruń” i która jest

administratorem Portalu,

e. Internetowej Sprzedaży Biletów – należy przez to rozumieć część Portalu

umożliwiającą nabywanie Biletów od Sportigio,

f. Biletach – należy przez to rozumieć bilety na wydarzenia sportowe organizowane

przez Toruńskie Anioły,

g. FanZone – należy przez to rozumieć moduł umożliwiający Użytkownikowi zakładanie

Konta na Platformie Sportigio, dostępny za pośrednictwem Portalu,

h. Koncie lub Kontach – należy przez to rozumieć element Portalu, która jest

przydzielona Użytkownikowi po jego zarejestrowaniu się,

i. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą co najmniej ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Portalu, bez względu na sposób

tego korzystania.

3. Kontakt ze Sportigio jest możliwy:

a. w formie tradycyjnej – pisemnie na adres siedziby Sportigio,

b. w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres

poczty elektronicznej Sportigio: contact@sportigio.com.

4. Kontakt z Toruńskimi Aniołami jest możliwy:

a. w formie tradycyjnej – pisemnie na adres siedziby Toruńskich Aniołów,

b. w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres

poczty elektronicznej Toruńskich Aniołów: biuro@aniolytorun.pl.

§ 2. Warunki korzystania z Portalu



1. Portal jest skierowany do każdej osoby posiadającej co najmniej ograniczoną zdolność do

czynności prawnych z tym zastrzeżeniem, że niektóre elementy lub funkcjonalności Portalu

będą zastrzeżone na rzecz osób fizycznych.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Portalu wiąże się z normalnym

ryzykiem związanym z możliwością wprowadzenia do jego systemu teleinformatycznego

przez innego użytkownika sieci Internet szkodliwego oprogramowania lub pozyskania i/lub

zmodyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione. W celu zminimalizowania

tego ryzyka Użytkownik powinien stosować powszechnie dostępne narzędzia, których

zadaniem jest ochrona jego systemu teleinformatycznego, w szczególności program

antywirusowy. Sportigio podejmuje środki ochrony zwyczajowo przyjęte przy świadczeniu

usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności zapewniające ochronę end-to-end.

3. Korzystanie z Portalu jest możliwe jedynie na warunkach i zgodnie z zasadami przewidzianymi

w Regulaminie a w przypadkach w nim nieuregulowanych – zgodnie z właściwymi przepisami

prawa.

4. Do korzystania z Portalu niezbędne jest:

a. posiadanie przez Użytkownika urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne

[komputer, smartfon, tablet], które ma dostęp do sieci Internet,

b. zainstalowanie przeglądarki internetowej na urządzeniu, o którym mowa pod lit. a

powyżej, przy czym zalecane jest korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

5. Do przeglądania Portalu nie jest konieczne zakładanie Konta przez Użytkownika. Posiadanie

aktywnego Konta na Portalu jest jednak konieczne do korzystania z poszczególnych

funkcjonalności lub elementów Portalu [np. FanZone].

6. Do korzystania z poszczególnych elementów lub funkcjonalności Portalu niezbędne jest

również posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika i jego

udostępnienia albo aktywnego konta w portalu Google bądź Facebook, za pośrednictwem

których Użytkownik będzie mógł zarejestrować swoje Konto a następnie się do niego

logować.

7. Z zastrzeżeniem zdarzeń losowych, w tym awarii serwera, na którym umieszczony został
Portal, Użytkownik może korzystać z Portalu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

8. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne. Nie dotyczy to nabywania produktów za

pośrednictwem Sklepu Internetowego lub biletów za pośrednictwem Internetowej Sprzedaży

Biletów.

9. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Portalu treści zabronionych

przez przepisy prawa, sprzecznych z normami społecznymi, ani propagujących

przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste innych osób,

b. powstrzymania się od korzystania z Portalu w sposób zakłócający korzystanie przez

innych Użytkowników,

c. powstrzymania się od wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny z prawem lub

dobrymi obyczajami,

d. powstrzymania się od jakiejkolwiek ingerencji w materiały udostępnione za

pośrednictwem Portalu,

e. korzystania z wszelkich treści udostępnionych przez Sportigio lub Toruńskie Anioły
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.



§ 3. Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały udostępnione za pośrednictwem Portalu, niezależnie od ich formy, treści,

rodzaju i formatu, chronione są prawami autorskimi przysługującymi Sportigio, Toruńskim

Aniołom lub innemu podmiotowi.

2. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać lub rozpowszechniać w jakikolwiek inny sposób

materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez uprzedniej wyraźnej zgody podmiotu

uprawnionego z tytułu praw autorskich, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w

przepisach prawa.

3. Założenie Konta na Portalu nie skutkuje przeniesieniem jakichkolwiek praw na Użytkownika.

§ 4. Newsletter

1. Sportigio lub Toruńskie Anioły będzie przesyłało wiadomości elektroniczne Użytkownikom,

którzy uprzednio wyrazili na to zgodę i udostępnili w tym celu swój adres poczty

elektronicznej.

2. Warunkiem przesyłania wiadomości elektronicznych Użytkownikowi jest wyrażenie przez

Użytkownika zgody na otrzymywanie tych wiadomości. Udostępnienie adresu poczty

elektronicznej a następnie potwierdzenie chęci otrzymywania wiadomości w odpowiedzi na

wiadomości wysłaną na uprzednio udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika

jest traktowane jako udzielenie takiej zgody.

3. Wiadomości przesyłane Użytkownikowi będą między innymi zawierać informacje handlowe

o Toruńskich Aniołach lub innych podmiotach, z którymi współpracuje Sportigio lub Toruńskie

Anioły.

4. Przesyłanie wiadomości Użytkownikowi będzie trwało do czasu odwołania przez Użytkownika

swojej zgody. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie żądania usunięcia swojego

adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newsletter lub wypisania się za pomocą
specjalnego linku znajdującego się w każdej otrzymanej wiadomości.

Internetowa Sprzedaż Biletów

§ 5. Warunki korzystania z Internetowej Sprzedaży Biletów
1. Sportigio udostępnia na Portalu Internetową Sprzedaż Biletów, który umożliwia nabywanie

przez Użytkowników Biletów od Sportigio.

2. Internetowa Sprzedaż Biletów jest skierowana zarówno do przedsiębiorców, jak

i konsumentów oraz do osób prawnych i osób fizycznych.

3. Użytkownik może nabywać Bilety, według własnego uznania, bez zakładania Konta lub

poprzez swoje Konto.

4. Do założenia Konta niezbędna jest rejestracja Użytkownika w systemie Internetowej

Sprzedaży Biletów, która następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz

zaakceptowania Regulaminu i zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych

osobowych.



5. Do założenia Konta w systemie Internetowej Sprzedaży Biletów Użytkownik będzie musiał
podać następujące dane:

a. nazwy Konta,

b. imię i nazwisko,

c. adres poczty elektronicznej,

d. numer telefonu,

e. adres zamieszkania.

6. Przy zakładaniu Konta Użytkownik może zostać poproszony o udzielenie zgody na:
a. przetwarzanie przez Toruńskie Anioły lub Sportigio jego danych osobowych (adres

poczty elektronicznej, numer telefonu) w celach marketingowych,
b. otrzymywanie od Toruńskich Aniołów lub Sportigio informacji handlowej (usługa

Newsletter).
7. Nazwa Użytkownika jest identyfikatorem Użytkownika w systemie Internetowej Sprzedaży

Biletów. Nazwa może być obrana dowolnie, ale nie może być dwóch Użytkowników o tej
samej nazwie. W przypadku, gdy wybrana przez danego Użytkownika nazwa jest już
wykorzystana, system poinformuje Użytkownika o konieczności wybrania innej nazwy.

8. Zakładając Konto Użytkownik będzie musiał ustawić hasło chroniące dostęp do tego Konta.
Użytkownik nie powinien udostępniać tego hasła innym osobom. Gdy Użytkownik zapomni
swoje hasło będzie mógł skorzystać z opcji jego przypominania lub zmiany.

9. Po przejściu procedury rejestracyjnej, Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej
link aktywacyjny do Konta. Uruchomienie Konta następuje po kliknięciu przez Użytkownika w
link aktywacyjny.

10. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Zakończenie usługi prowadzenia Konta następuje
po przesłaniu przez Użytkownika żądania jego usunięcia.

11. Użytkownik posiadający Konto może sprawdzić historię swoich zamówień w zakładce „Moje
Konto -> Historia zamówień”.

§ 6. Bilet
1. Bilet stanowi dokument uprawniający Użytkownika do uczestnictwa w wydarzeniu

sportowym organizowanym przez Toruńskie Anioły.
2. Nabywając Bilet za pośrednictwem Internetowej Sprzedaży Biletów Użytkownik wyraża

zgodę na postanowienia regulaminu Toruńskich Aniołów określającego zasady i warunki
uczestnictwa w danym wydarzeniu. Ten regulamin jest dostępny każdorazowo na stronie
Internetowej Sprzedaży Biletów. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z tym regulaminem
przed nabyciem Biletów za pośrednictwem Internetowej Sprzedaży Biletów.

3. Sportigio nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Użytkownika warunków
określonych w regulaminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, umożliwiających wejście na
dane wydarzenie sportowe.

4. Bilet ma formę elektroniczną.
5. Sportigio ani Toruńskie Anioły nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, skradzione, ani

skasowane Bilety.
6. Bilety nabyte za pośrednictwem Internetowej Sprzedaży Biletów będą weryfikowane przez

Toruńskie Anioły w momencie wejścia Użytkownika na dane wydarzenie sportowe.
7. Bilet uprawnia do wejścia wyłącznie na wydarzenie sportowe szczegółowo wskazane w jego

treści.
§ 7. Zamówienie

1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik posiadający Konto powinien:



a. Wybrać Bilet lub Bilety na określone wydarzenie sportowe organizowane przez
Toruńskie Anioły poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, przy czym
Użytkownik może modyfikować ilość nabywanych Biletów za pomocą przycisków „^”
(dodaje Bilety) lub „˅” (odejmuje Bilety). Użytkownik może dowolnie modyfikować
listę Biletów w koszyku.

b. Następnie Użytkownik powinien wybrać formę Biletu – elektroniczną W celu zapłaty
za wybrane Bilety Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” i wybrać
sposób płatności.

c. W przypadku Użytkowników nieposiadających Konta, po kliknięciu przycisku „Przejdź
do kasy”, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia podając następujące
dane: swoje Imię i nazwisko,, adres poczty elektronicznej. Na końcu Użytkownik
powinien wybrać sposób płatności ceny za Bilet i ewentualnie jego dostawę. Po
podaniu wszystkich danych, Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin i
zapoznać się z informacją o zasadach przetwarzania jego danych osobowych,
ewentualnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i na
przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, a następnie
kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” stanowi
moment zawarcia umowy sprzedaży.

d. po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, na podany przez Niego adres poczty
elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

2. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera:
a. wydarzenie sportowe organizowane przez Toruńskie Anioły,
b. ilość zamówionych Biletów,
c. cenę jednostkową Biletu,
d. łączną cenę Biletów,
e. numer zamówienia,

§ 8. Cena i płatności
1. Ceny Biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy tradycyjny – w tym przypadku realizacja zamówienia Użytkownika
nastąpi po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sportigio,

b.
c. system płatności elektronicznych – Użytkownik może wybrać jedną z wielu metod

płatności dostarczonych przez podmiot zewnętrzny.
3. Wszelkie płatności za Produkty będą realizowane za pośrednictwem bramki płatności, której

zweryfikowane konto posiada Sportigio.
4. Na każdy Bilet zostanie wystawiony dokument potwierdzający jego sprzedaż (faktura VAT lub

paragon). Użytkownik powinien zgłosić chęć otrzymania faktury VAT w ciągu 12 godzin od
złożenia zamówienia, pisząc na adres poczty elektronicznej: bilety@sportigio.com. Faktura
VAT zostanie dostarczona Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany wcześniej adres
poczty elektronicznej, na co Użytkownik wyraża zgodę.

5. Ewentualne korekty faktury VAT będą dokonywane wyłącznie w razie sporządzenia
odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie przez Strony obniżenia podstawy
opodatkowania. W przypadku zwrotu Biletów taką dokumentacją jest między innymi
formularz zwrotu.

6. Sportigio zastrzega sobie prawo do zmiany cen Biletów. Zmiana nie ma zastosowania do
Biletów, wobec których Użytkownik złożył już zamówienie.



§ 9.  Zasady zwrotu Biletów [inne niż odstąpienie od umowy]
1. Jeżeli regulamin Toruńskich Aniołów danego wydarzenia przewiduje zwrot biletów i w

zakresie, w jakim zwrot taki przewiduje, do udziału Sportigio w procedurze zwrotu będą miały
zastosowanie poniższe zasady. W przypadku zwrotu Biletu, Toruńskie Anioły lub Sportigio
będą zobowiązani do zwrotu na rzecz Użytkownika ceny za bilet. W przypadku uzyskania
przez Sportigio od Toruńskich Aniołów wiarygodnej informacji o odwołaniu wydarzenia lub
zmianie jej daty, lub godziny, Sportigio podejmie niezbędne działania w celu, jak najszybszego
przekazania przedmiotowej informacji Użytkownikom.

2. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia:
1. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku

bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet, chyba że Użytkownik
wskaże inny numer rachunku wysyłając Toruńskim Aniołom lub Sportigio e-mail z
konta pocztowego przypisanego do zamówienia.

2. W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty,
którą dokonano płatności za bilet.

3. Zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w terminie 14 dni od dnia odwołania
wydarzenia.

4. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu
zakupu za okazaniem dowodu zakupu.

3. Zwrot w przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia:
1. W przypadku zmiany daty wydarzenia, Toruńskie Anioły za pośrednictwem Sportigio

zaproponuje Użytkownikom miejsca na wybrane wydarzenie w innym terminie (w
miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych
biletów. Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość drogą elektroniczną:
bilety@sportigio.com podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer
rezerwacji. 

2. Zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez
Sportigio informacji o chęci zwrotu biletu. 

3. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku
bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet, chyba że Klient wskaże
inny numer rachunku wysyłając Sportigio e-mail z konta pocztowego przypisanego do
zamówienia. 

4. W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w
zgłoszeniu. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za
bilet.

5. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu
zakupu za okazaniem dowodu zakupu.

4. Zwrot biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 2 i 3
powyżej nie są możliwe.

§ 10. Prawo odstąpienia od Umowy
1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. może w terminie 14 dni od dnia

otrzymania Produktu lub Biletu odstąpić od umowy zawartej – odpowiednio – z Toruńskimi
Aniołami lub Sportigio bez podawania przyczyny.

2. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane:



a. w przypadku Produktów:
i. na adres siedziby Toruńskich Aniołów– […],

ii. na adres poczty elektronicznej Toruńskich Aniołów: […],
b. w przypadku Biletów:

i. na adres siedziby Sportigio – ul. Promienna 10, 03-672 Warszawa,
ii. na adres poczty elektronicznej Sportigio: bilety@sportigio.com.

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może, ale nie musi
skorzystać, zawarty jest w załączniku nr 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134).

5. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
6. Toruńskie Anioły lub Sportigio niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane
przez Użytkownika płatności, stosując tę samą metodę płatności, jakiej użył Użytkownik,
chyba że strony uzgodniły inny sposób zwrotu płatności.

7. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Produkty lub Bilety będące przedmiotem umowy, od
której Użytkownik odstąpił, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Użytkownik
ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach wskazanych
w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz.
134), w szczególności w przypadku umów dotyczących:

a. Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności
do użycia,

b. Produktów dostarczanych 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,

c. Biletów na wydarzenia sportowe, które odbyły się przed upływem terminu na
odstąpienie od umowy i w których Użytkownik uczestniczył.

FanZone

§ 11. Korzystanie z modułu FanZone

1. Na Portalu udostępniony jest moduł FanZone, który umożliwia zakładanie przez

Użytkowników Konta na Platformie Sportigio za pośrednictwem Portalu.

2. FanZone jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych, które co najmniej posiadają
ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Do założenia Konta niezbędna jest rejestracja Użytkownika w systemie Platformy Sportigio,

która następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania

Regulaminu i zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Do założenia Konta Użytkownik będzie musiał podać następujące dane:

a. nazwy Konta,

b. imię i nazwisko,

c. adres poczty elektronicznej.

5. Przy zakładaniu Konta Użytkownik może zostać poproszony o udzielenie zgody na:
a. przetwarzanie przez Toruńskie Anioły lub Sportigio jego danych osobowych (adres

poczty elektronicznej, numer telefonu) w celach marketingowych,
b. otrzymywanie od Toruńskich Aniołów lub Sportigio informacji handlowej (usługa

Newsletter).



6. Adres e-mailjest identyfikatorem Użytkownika w systemie. Nazwa może być obrana
dowolnie, ale nie może być dwóch Użytkowników o tej samej nazwie. W przypadku, gdy
wybrana przez danego Użytkownika nazwa jest już wykorzystana, system poinformuje
Użytkownika o konieczności wybrania innej nazwy.

7. Zakładając Konto Użytkownik będzie musiał ustawić hasło chroniące dostęp do tego Konta.
Użytkownik nie powinien udostępniać tego hasła innym osobom. Gdy Użytkownik zapomni
swoje hasło będzie mógł skorzystać z opcji jego przypominania lub zmiany.

8. Po przejściu procedury rejestracyjnej, Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej
link aktywacyjny do Konta. Uruchomienie Konta następuje po kliknięciu przez Użytkownika w
link aktywacyjny.

9. Konto może zostać zarejestrowane za pomocą już istniejącego konta Google lub konta
Facebook Użytkownika. Użytkownik może korzystać z tych kont również do logowania się do
Konta.

10. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Zakończenie usługi prowadzenia Konta następuje
po przesłaniu przez Użytkownika żądania jego usunięcia.

11. Konto umożliwia interakcję pomiędzy Użytkownikami, a także pomiędzy Użytkownikami i
Toruńskimi Aniołami oraz pomiędzy Użytkownikami a Sportigio.

12. Sportigio może udostępnić Użytkownikom, według własnego uznania, określone
funkcjonalności za pośrednictwem FanZone.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć Sportigio reklamację, jeśli:

a. Portal lub jego poszczególne elementy bądź funkcjonalności działają niezgodnie

z postanowieniami Regulaminu lub właściwymi przepisami prawa,

b. Bilety posiadają wady fizyczne lub prawne, które istniały w chwili ich wydania

Użytkownikowi, chyba że Użytkownik wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.

2. Reklamacja może być złożona:

a. tradycyjnie – w formie pisemnej na adres siedziby Sportigio albo

b. elektronicznie – w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty

elektronicznej Sportigio: contact@sportigio.com].

3. W przypadku reklamacji dotyczącej Biletów, reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko

Użytkownika albo jego nazwę i e-mail, numer zamówienia, numer dokumentu

rozliczeniowego otrzymanego przez Użytkownika w związku z nabyciem Biletu, krótki opis na

czym polega wada.

4. Sportigio rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje

Użytkownika na piśmie o sposobie jej rozpatrzenia.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może skorzystać z pozasądowych mechanizmów
rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji lub
arbitrażu. Na żądanie Użytkownika, Sportigio udzieli szczegółowych informacji w tym
zakresie.

§ 13. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sportigio i Toruńskie Anioły określa Polityka
Prywatności, która stanowi odrębny dokument.



§ 14. Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta w systemie Sklepu osobom trzecim.

W razie zmian danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik
zobowiązuje się do ich niezwłocznego zaktualizowania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających lub związanych
z umową zawartą z Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego, będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.

4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na Portalu. Sportigio i Toruńskie Anioły
zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy zostaną
poinformowani o zmianach Regulaminu. Dokonane zmiany nie mają zastosowania zamówień
złożonych przed wprowadzeniem zmian.


