
Prosimy Cię o o zobowiązanie do okazywania szacunku i dawania poczucia przynależności każdemu 
w społeczności BeDriver.

REGULAMIN SERWISU BeDriver

§ 1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego BeDriver 
znajdującego się pod adresem internetowym www.bedriver.pl. (dalej zwanego też: „Serwisem”, 
„BeDriver”). Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego 
integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym obowiązującymi bezpośrednio przepisami prawa Unii Europejskiej, w sposób 
wyłączny określają prawa i obowiązki Oferentów, Użytkowników oraz Odwiedzających Serwis, a także
prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i 
administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu BeDriver. Każdy potencjalny 
Oferent oraz Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować 
dalsze czynności jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. 
Potencjalny Użytkownik zobowiązany jest też do zapoznania się z Polityką Prywatności. Wszelkie 
spory powstałe pomiędzy Serwisem a Oferentami, Użytkownikami i Odwiedzającymi, którzy nie 
dokonali procesu rejestracji w Serwisie BeDriver, będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy 
w Krakowie z zastosowaniem prawa polskiego oraz obowiązujących bezpośrednio przepisów prawa 
Unii Europejskiej.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1) Regulamin  - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które 
wyraźnie się do niego odwołują. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług 
świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług 
drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki świadczenia usług drogą 
elektroniczną, w tym:

- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 
posługuje się Administrator,

- zakaz dostarczania przez Odwiedzających, Oferentów i Użytkowników treści o charakterze 
bezprawnym.

Regulamin jest udostępniony Odwiedzającym, Oferentom i Użytkownikom nieodpłatnie za 
pośrednictwem Serwisu BeDriver w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie 
i wydrukowanie.

2) Serwis BeDriver  - serwis internetowy na temat nauki jazdy z możliwością wyszukiwania, 
porównywania i oceniania szkół i instruktorów nauki jazdy, znajdujący się pod adresem 
internetowym www.bedriver.pl, stanowiący pla ormę internetową, która składa się z szeregu 
elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą 
elektroniczną na rzecz Odwiedzających, Użytkowników i Oferentów.



3) Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Kompania Kadrowa, 
ul. Gardowskiego 4, Kraków, email: kontakt@bedriver.pl 

4) Użytkownicy Serwisu – Odwiedzający, Użytkownik, Oferent.

5) Odwiedzający  – osoba przeglądająca zawartość Serwisu bez dodawania treści takich jak 
komentarze, oceny i inne.

6) Baza Kont – zbiór danych i zdjęć dostępnych publicznie lub przekazanych Administratorowi przez 
Oferentów i Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany 
sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

7) Oferent  – niewystępująca w charakterze konsumenta pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba 
prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, prowadząca usługi związane z nauką 
jazdy, której dane są publicznie dostępne lub która samodzielnie i dobrowolnie dodała w Serwisie 
ofertę wykonywanych przez siebie usług i/lub towarów wyrażając tym samym zgodę na 
udostępnienie tej oferty oraz swoich danych osobowych i kontaktowych dla innych Oferentów, 
Odwiedzających oraz Użytkowników. Oferentem nie może być osoba fizyczna lub osoba prawna, a 
także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, który prowadzi konkurencyjną względem 
Administratora działalność gospodarczą.

8) Ogłoszenie  – informacja na temat  Oferenta i wykonywania określonej usługi lub dostarczenia 
określonego towaru zgodnie z jej/jego opisem w Serwisie. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją 
handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Miejsce w Internecie, gdzie 
publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące 
osobę (firmę) Oferenta, dostępne publicznie lub przekazane przez niego do Serwisu w sposób 
samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Oferenci, Odwiedzający i 
Użytkownicy mogą zapoznać się z Profilem. Ogłoszenie zawiera m. in. nazwę wykonywanej usługi, 
cennik, dane kontaktowe, zdjęcia, tekstowy opis.

9) Opis Ogłoszenia – zawiera wszelkie informacje o Ogłoszeniu możliwe do wprowadzenia w 
Serwisie. Opis Ogłoszenia zawiera tekstowy opis. Opis może zawierać maksymalnie 3000 (słownie: 
trzy tysiące) znaków.

10) Użytkownik – występująca w charakterze konsumenta pełnoletnia osoba fizyczna, która 
dobrowolnie i samodzielnie dodała komentarze i/lub ocen i/lub dane Oferentów.

11) Profil Oferenta – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących 
osobę lub firmę danego Oferenta, pozyskanych przez Serwis z publicznie dostępnych źródeł lub 
przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Oferenta do Serwisu, które udostępniane 
i prezentowane są na stronie Oferenta w Serwisie.

12) Galeria zdjęć – zbiór fotografii Oferenta, pozyskanych przez Serwis z publicznie dostępnych 
źródeł takich jak strony internetowe lub przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Oferenta 
do Serwisu, do których prawo autorskie posiada Oferent. W jednym Ogłoszeniu można zamieszczać 
maksymalnie 20 zdjęć.

13) Dane kontaktowe – podawany samodzielnie i dobrowolnie zbiór danych kontaktowych Oferenta,
m. in. imię, nazwisko, adres siedziby firmy, telefon, linków do strony Oferenta 

14) Godziny otwarcia – informacja, w jakich godzinach i dniach otwarte jest biuro, szkoła, lokal, itp. 
Oferenta.

15) Cookies – pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób 
potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do 



zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest 
ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Serwis korzysta z plików cookies 
„sesyjnych” (zapisywanych do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych 
(zapisywanych na określony okres czasu).

16) Pliki cookies podmiotów trzecich - pliki cookies strony trzeciej – Google Analy cs, Facebook 
Pixels, HotJar. Pozyskane dane są wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk Serwisu, analityki 
rozwoju, reklamy,  marke ngu i remarke ngu.

§ 3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu, usługi oferowane przez 
Serwis

1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.bedriver.pl. 
Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu 
prezentacji i wymiany informacji o Oferentach, prowadzonego i utrzymywanego przez 
Administratora, w celu umożliwienia Odwiedzającym i Użytkownikom zapoznania się z ofertą 
handlową lub usługową prowadzonej przez Oferentów działalności gospodarczej lub zawodowej. Za 
pośrednictwem Serwisu mogą być świadczone odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Oferentów.

2. Serwis świadczy następujące usługi:

a) możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
b) dodawanie danych Oferenta,
c) dodawanie komentarzy, ocen Oferentów,
d) udostępnienie Odwiedzającym i Użytkownikom narzędzi do kontaktu z Oferentami,
e) wyszukiwanie i porównywanie danych,
f) dodawanie i edycja Ogłoszeń. 

3. Uczestnictwo w Serwisie jako Oferent jest dobrowolne.

4. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Oferenta po 
wniesieniu stosownej opłaty za dany pakiet zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Uczestnictwo w Serwisie jako Użytkownik jest dobrowolne i bezpłatne.

6. Przeglądanie Serwisu w charakterze Odwiedzającego jest dobrowolne i bezpłatne.

7. Kwes a ochrony danych osobowych jest uregulowana w Polityce Prywatności BeDriver dostępnej 
pod linkiem h ps://www.bedriver.pl/polityka-prywatnosci/

8. W celu właściwego korzystania z Serwisu należy posiadać:

a) aktywne połączenie z siecią Internet,
b) urządzenie pozwalające na łączenie się i korzystanie z sieci Internet,
c) aktualną przeglądarkę internetową: Internet Explorer lub Mozilla Firefox  lub Chrome  lub Opera,
d) włączoną obsługę Java Script,
e) aktywny adres e-mail.

§ 4 Usunięcie lub zablokowanie Ogłoszenia



1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.

2. Administrator - poza przypadkami opisanymi w Regulaminie  - może także zablokować (stale lub 
czasowo) lub usunąć Oferenta (wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami), jeśli ten:

a) podejmuje próbę destabilizacji działania Serwisu,
b) wprowadza do Serwisu ogłoszenia oferowania usług i/lub towarów zabronionych niniejszym 
Regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
c) działa na szkodę Serwisu lub innych Oferentów bądź Użytkowników,
d) nie uiścił stosownych opłat za reklamę płatną w Serwisie,
e) przesyła za pośrednictwem Serwisu niezamówione informacje handlowe w rozumieniu art. 10 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
f) w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa.

3. Administrator  - poza przypadkami opisanymi w Regulaminie  - może także zablokować (stale lub 
czasowo) Użytkownika jeśli ten:

a) podejmuje próbę destabilizacji działania Serwisu,
b) wprowadza do Serwisu ogłoszenia usług lub dostawy towarów, który nie świadczy,
c) działa na szkodę Administratora,  Serwisu lub innych Oferentów bądź Użytkowników Planera,
d) przesyła za pośrednictwem Serwisu niezamówione informacje handlowe w rozumieniu art. 10 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) posługuje się  - bez zgody Administratora  -  w Serwisie bądź na innych stronach internetowych lub 
w mediach społecznościowych słownym znakiem towarowym "BeDriver" (znak ten podlega ochronie
na podstawie prawa ochronnego udzielonego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej),

f) w inny sposób narusza postanowienia  niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

4. Administrator  - poza przypadkami opisanymi w Regulaminie  - ma też prawo zablokować 
Ogłoszenie, jeśli w jego opisie znajdują się elementy zabronione przez Regulamin lub przez 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

a. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
b. zawierają wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim)
c. obrażają osoby publiczne lub inny sposób naruszają czyjekolwiek dobra osobiste (Art. 23 Kodeksu 
cywilnego),
d. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (Art. 23 Kodeksu cywilnego oraz Art. 194 – 196 
Kodeksu karnego),
e. propagują alkohol (Art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi),
f. propagują środki odurzające, narkotyki (Art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
g. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (Art. 23 Kodeksu 
cywilnego),
h. zawierają treści pornograficzne.

5. Odblokowanie zablokowanego Ogłoszenia lub zablokowanego Użytkownika wcześniej może 
nastąpić po zmianie przez Oferenta treści Ogłoszenia lub po zmianie przez Użytkownika dodanych 
treści. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, musi nastąpić w sposób uwzględniający 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i zapisy Regulaminu. W przypadku zablokowania Konta 



Oferenta z przyczyn braku umówionej wpłaty za publikację Ogłoszenia odblokowanie Konta może 
nastąpić dopiero po uiszczeniu i zaksięgowaniu na rachunku bankowym Administratora opłaty za 
wybrany Pakiet.

6. Ogłoszenia, które nie były aktualizowane od co najmniej 6 miesięcy, mogą być niewidoczne dla 
osób przeglądających Serwis.

7. Administrator ma również prawo usunąć na stałe Oferenta wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami, 
w przypadku gdy Oferentem okaże się osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nie 
posiadający osobowości prawnej, który prowadzi konkurencyjną względem Administratora 
działalność gospodarczą lub z innych powodów. Usunięcie konta Oferenta wraz ze wszystkimi jego 
Ogłoszeniami z przyczyn opisanych w niniejszym ustępie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy 
o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

8. W przypadku zablokowania lub usunięcia konta Oferenta wraz jego ogłoszeniami, o których  
mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, takiemu Oferentowi nie przysługuje zwrot opłat za 
niewykorzystany okres.

9. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec:

a) Oferenta, którego konto lub Ogłoszenie (Ogłoszenia) usunięto lub zablokowano na zasadach 
opisanych w  niniejszym paragrafie Regulaminu,
b) Użytkownika, którego treści usunięto lub zablokowano na zasadach opisanych w niniejszym 
paragrafie Regulaminu.

§ 5 Obowiązki Oferenta

1. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność prawną za dodane przez siebie w serwisie Ogłoszenia, ich 
treści i wykonanie przez siebie oferowanych usług lub dostaw towarów.

2. Oferent ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane usługi i towary. Opis nie 
powinien wprowadzać w błąd Odwiedzających i Użytkowników oraz powinien być zgodny z 
Regulaminem i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wymagane jest podawanie w Serwisie cen usług zawierających podatek VAT.

4. Przykładowa cena powinna odzwierciedlać rzeczywisty cennik prezentowanej usługi lub towaru. 
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia zawartości pola przykładowej ceny bez 
podania przyczyny.

5. Oferent zobowiązuje się do uaktualniania cen.

§ 6 Reguły dotyczące opisu Ogłoszenia

1. Ogłoszenia zawarte w Serwisie muszą być dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie
może wprowadzać w błąd Odwiedzających i Użytkowników. W razie zauważenia nieścisłości prosimy 
o kontakt emaliowy: kontakt@bedriver.pl

2. Zabronione jest umieszczanie w Opisie ogłoszenia wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama 
własnych usług lub towarów opisanych w Serwisie bez zgody Administratora.



3. Opis Ogłoszenia nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z wykonywaną usługą, a 
mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.

4. W treści Ogłoszenia zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron niż strony Oferenta.

5. W opisie Ogłoszenia zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych 
języków programowania z wyjątkiem HTML.

6. Nie można stosować elementów języka HTML służących do:

- wczytywania i osadzania innych stron,
- używania plików „cookie”,
- tworzenia formularzy.

7. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron 
Serwisu, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.

8. Podane przez Oferentów ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą 
stanowić podstawy do reklamacji w stosunku do Administratora.

§ 7 Zakończenie współpracy z Serwisem oraz procedura reklamacyjna

1. Zakończenie współpracy z Serwisem BeDriver może nastąpić na skutek:

b) wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym przez Administratora umowy w przypadku 
naruszenia przez Oferenta lub Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa lub działania na szkodę Serwisu albo innych Oferentów Serwisu 
lub Użytkowników. W takim przypadku nie jest możliwa ponowna Rejestracja takiego Oferenta lub 
Użytkownika w Serwisie. Ocena i podjęcie decyzji w tym zakresie należy wyłącznie do 
upoważnionych pracowników Administratora. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną składane przez Serwis zostanie przesłane na podany w Koncie Oferenta 
lub adres e-mail Użytkownika.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana w każdym czasie w drodze 
porozumienia.

3. Oferent, Użytkownik oraz Odwiedzający mają prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach 
dotyczących świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

4. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną mogą być składane poprzez 
wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@bedriver.pl lub w formie pisemnej na podany wyżej 
adres Administratora.

5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację (imię, 
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) oraz opis problemu będącego 
podstawą złożenia reklamacji.

6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację 
wysyłana jest na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail lub w inny wskazany przez 
niego sposób.



§ 8 Rola i odpowiedzialność Serwisu BeDriver

1. Serwis umożliwia zapoznanie się z ofertą handlową i/lub usługową Oferentów, nie jest jednak 
stroną zobowiązań powstałych w wyniku kontaktu pomiędzy Oferentem i Odwiedzającymi lub 
pomiędzy Oferentem i Użytkownikami, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe 
z Oferentem, Użytkownikami lub Odwiedzającymi.

2. Serwis nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania lub nienależytego 
wykonania oferowanej przez Oferenta usługi, dostawy towaru lub za jakość towaru, jak również za 
wszelkie działania lub zaniechania Odwiedzających, Użytkowników i Oferentów.

3. Serwis, nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem wykonania usługi lub sprzedaży 
towaru, nie odpowiada za działania Oferentów, Użytkowników i Odwiedzających, w szczególności za 
jakość wykonania usługi lub jakość towaru oraz za wypłacalność stron umowy zawartej za 
pośrednictwem Serwisu umowy.

4. Oferentom, Użytkownikom i Odwiedzającym Serwis nie przysługują wobec Administratora Serwisu
żadne roszczenia z tytułu przerw w działaniu Serwisu.

5. Serwis  zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do których Oferent przypisał oferowaną przez 
siebie usługę lub towar.

6. Administrator Serwisu ma prawo edytować, usuwać: zdjęcia, linki, dane kontaktowe, ceny, opis 
Ogłoszenia.

7. Administrator Serwisu może moderować treść Ogłoszenia oraz zmienić kategorię, w której jest 
ono prezentowane.

§9 Polityka w zakresie praw autorskich i pokrewnych  - Oferenci

1. Prawa autorskie do zdjęć oraz do tekstów będących opisami szkół i instruktorów będących 
dostępnymi publicznie należą do ich autorów. Mogą pochodzić z publicznie dostępnych stron 
internetowych Oferentów i zostały zamieszczone celem promowania ich działalności. W razie 
podejrzenia naruszenia praw autorskich lub uzasadnionej potrzeby usunięcia treści z Serwisu 
BeDriver prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kontakt@bedriver.pl.

2. Oferent przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści
(m. in. fotografie, nagrania filmowe, video, tekstowe opisy, pliki muzyczne) oraz skutki ich 
zamieszczenia lub opublikowania w Serwisie.

3. Oferent oświadcza, że przysługuje mu  - nabyta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pełnia
praw, w tym autorskich majątkowych i osobistych, do Treści.  Oferent zobowiązuje się, że Treści 
umieszczane przez niego w Serwisie nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem 
jakichkolwiek praw osobistych i majątkowych osób trzecich (w tym, ale nie tylko, praw autorskich lub
pokrewnych, praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku). Jednocześnie 
Oferent oświadcza, że posiada zgodę osoby widocznej w Treści na wykorzystanie i 
rozpowszechnianie jej wizerunku, imienia, nazwiska w pełnym zakresie objętym umową licencyjną 
zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu praw majątkowych i/lub 
osobistych osób trzecich, w tym praw do wizerunku, (np. wskutek zgłoszenia), Administrator 
poinformuje niezwłocznie Oferenta na adres mailowy podany w Ogłoszeniu o możliwym naruszeniu 



praw i wezwie go do złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia stosownych dowodów. Oferent 
zobowiązuje udzielić Administratorowi stosownych wyjaśnień i przedstawić stosowne dowody w 
terminie 48 godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości przez Administratora. Brak wyjaśnień 
i/lub nieprzedstawienie stosownych dowodów w tym terminie skutkować będzie usunięciem 
spornych Treści z Serwisu, bez prawa do jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania ze strony 
Administratora na rzecz Oferenta.

5. W razie potwierdzenia naruszenia przez Oferenta praw majątkowych i/lub osobistych osób 
trzecich, sporne treści z Serwisu zostaną usunięte, zaś Administrator uprawniony jest do podjęcia 
decyzji o zablokowaniu Ogłoszenia i/lub zablokowaniu stale/czasowo Oferenta i/lub trwałego 
usunięcia Oferenta. Usunięcie treści naruszających prawa majątkowe i/lub osobiste osób trzecich, a 
także zablokowanie Ogłoszenia, zablokowanie Oferenta lub jego usunięcie, następuje bez prawa do 
jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania ze strony Administratora na rzecz Oferenta.

6.Przesyłając do Serwisu lub zamieszczając w jego witrynach jakiekolwiek Treści, Oferent udziela:

a) Administratorowi nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (tj. na okres istnienia Konta
Oferenta w Serwisie), niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na 
korzystanie z Treści, na wszystkich znanych polach eksploatacji, obejmującej w szczególności:

i) zwielokrotnianie Treści, powielanie oraz utrwalanie takich Treści jakąkolwiek  techniką (w 
jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),

ii) rozpowszechnianie Treści – w szczególności poprzez umieszczanie na stronach Serwisu, w 
tym w publikowanych w nim artykułach, w oficjalnych kontach/profilach Serwisu prowadzonych na 
portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube,

iii) oznaczenie Treści „tłem wodnym” (logo przypisane do Serwisu BeDriver),

iv) publiczne udostępnianie Treści  w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i 
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępnianie w 
Internecie, w szczególności w Serwisie (np. w publikowanych w nim artykułach)),   

v) używanie Treści w materiałach informacyjnych i promocyjnych,

b) każdemu użytkownikowi Serwisu - nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (na okres 
istnienia Konta Oferenta w Serwisie), niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za 
pośrednictwem Serwisu oraz portali społecznościowych, o których mowa w podpunktach a powyżej,
oraz na korzystanie z takich Treści.

7. Oferent oświadcza, iż w przypadku skierowania do Administratora jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym, ale nie tylko, majątkowych autorskich, 
osobistych autorskich i/lub dotyczących ochrony wizerunku) w związku z umieszczeniem przez 
Oferenta Treści w Serwisie, zobowiązuje się on – na pierwsze wezwanie Administratora - przystąpić 
do sporu, zaspokoić roszczenia tej osoby trzeciej oraz zwolnić Administratora z wszelkich powstałych 
w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć wszelkie koszty związane z udziałem 
Administratora w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym 
koszty obsługi prawnej takich postępowań. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio w razie 
nałożenia na Administratora przez właściwy organ pieniężnej kary administracyjnej za naruszenie 
praw osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Oferenta Treści w Serwisie, w szczególności 
Oferent zobowiązuje się do pokrycia tej kary w całości na pierwsze wezwanie Administratora.



8. Przesyłając do Serwisu lub zamieszczając w jego witrynach jakiekolwiek Treści, Użytkownik 
udziela:

a) Administratorowi nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (tj. na okres istnienia Konta
Użytkownika w Serwisie),  niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na 
korzystanie z Treści, na wszystkich znanych polach eksploatacji, obejmującej w szczególności:

i) zwielokrotnianie Treści, powielanie oraz utrwalanie takich Treści jakąkolwiek techniką (w 
jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),

ii) rozpowszechnianie Treści – w szczególności poprzez umieszczanie na oficjalnych 
kontach/profilach Serwisu prowadzonych na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, 
Pinterest, YouTube,

iv) publiczne udostępnianie Treści  w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i 
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępnianie w 
Internecie, w szczególności w Serwisie),

vi) używanie Treści w materiałach informacyjnych i promocyjnych Serwisu,

b) każdemu użytkownikowi Serwisu  - nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (tj. na 
okres istnienia treści Użytkownika w Serwisie), niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego 
Treści za pośrednictwem Serwisu oraz portali społecznościowych, o których mowa w podpunktach 
powyżej, oraz na korzystanie z takich Treści.

9. Użytkownik oświadcza, iż w przypadku skierowania do Administratora jakichkolwiek roszczeń 
z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Użytkownika 
Treści w Serwisie, zobowiązuje się on – na pierwsze wezwanie Administratora - przystąpić do sporu, 
zaspokoić roszczenia tej osoby trzeciej oraz zwolnić Administratora z wszelkich powstałych w wyniku 
tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Administratora 
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej takich postępowań. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio w razie nałożenia na 
Administratora przez właściwy organ pieniężnej kary administracyjnej za naruszenie praw osób 
trzecich w związku z umieszczeniem przez Użytkownika Treści w Serwisie, w szczególności 
Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia tej kary w całości na pierwsze wezwanie Administratora.

§ 10 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko 
pozwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane 
na łamach Serwisu przez Oferentów, Użytkowników i Odwiedzających, za ich prawdziwość, 
rzetelność i legalność, a także za autentyczność i legalność fotografii, plików muzycznych oraz innych 
treści. 

2. Administrator nie odpowiada za autentyczność, rzetelność i legalność informacji i danych 
podawanych przez Oferentów.

3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie
usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, 



jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą
lub niedozwoloną ingerencją Odwiedzających, Oferentów, Użytkowników lub osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia 
Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez 
wcześniejszego uprzedzania o tym Oferentów, Użytkowników i Odwiedzających.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, 
a także za pobieranie zdjęć, plików muzycznych, treści z Serwisu i umieszczanie ich w innych 
serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma
możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych treści z Serwisu. W razie powzięcia przez 
Administratora informacji o sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Administrator 
podejmie stosowne kroki prawne, w tym zawiadomi odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych 
w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci 
Internet lub na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez 
Oferentów, Użytkowników i Odwiedzających do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwes i 
związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator
uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

8. Zabronione jest bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, 
powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych 
lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub określonych w innych bezwzględnie 
obowiązujących przepisach prawa.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich 
praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek 
sprzeciwów przez Oferentów, Użytkowników i Odwiedzających.

10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora 
pod adres email kontakt@bedriver.pl.

§ 11 Opłaty

1. Korzystanie przez Użytkowników i Odwiedzających z usług Serwisu jest bezpłatne.

§ 12 Reguły dodawania opinii, zasady dobrych praktyk przy zamieszczeniu komentarzy i ocen

1. Serwis udostępnia Oferentom system dodawania opinii, który służy do wymiany subiektywnych 
ocen o wykonaniu przez Oferenta usług.

2. Treści opinii i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej, są informacjami jawnymi, 
dostępnymi dla wszystkich osób korzystających z Serwisu.

3. Autor opinii lub odpowiedzi ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane w opiniach 
i  odpowiedziach.



4. Prosimy Cię o o zobowiązanie do okazywania szacunku i dawania poczucia przynależności 
każdemu w społeczności BeDriver.  

5. Użytkownicy, Odwiedzający i Oferenci są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrych praktyk 
przy zamieszczeniu komentarzy i ocen. Opinię zamieszczamy po to, aby podzielić się z innymi 
kursantami swoimi odczuciami na temat danego Oferenta oraz przebiegu prowadzonych przez niego
lekcji:

a) Oferenta można ocenić w pięciostopniowej skali, gdzie 1 gwiazdka to ocena najniższa, a 5 - 
najwyższa,

b) możesz:
- dodać opisowy komentarz na temat Oferenta i prowadzonych przez niego lekcji,
- zaznaczyć cechy instruktora / szkoły oraz jego samochodu, które uważasz za słuszne,
- wskazać za którym razem zdałeś/aś egzamin.

6. Komentarz opisowy powinien zawierać:
a) opis cech instruktora / szkoły,
b) opis przebiegu kursu/dodatkowej lekcji,
c) subiektywną opinię na temat instruktora / szkoły,
d) informacje na temat zdania egzaminu.

7. Komentarz opisowy nie może zawierać:
a) słów wulgarnych, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia 
nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami lub innych treści zakazanych przez 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
b) treści niezgodnych z prawem,
c) treści obraźliwych, czyli określeń, które w Słowniku Języka Polskiego PWN mają kwalifikator 
„wulgarny”, „obraźliwy”, „pogardliwy” albo „wyzwisko”, 
d) danych kontaktowych autorów opinii lub innych osób,
e) nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku instruktora, niemożliwych do udowodnienia,
f) informacji o charakterze reklamowych,
g) adresów stron WWW.

9. Serwis nie ingeruje w treści opinii i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej; jednakże 
zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ich wystawienia, edycji, usunięcia lub wyłączenia 
wyświetlania wszystkich opinii w uzasadnionych przypadkach lub gdy:

a. opinia narusza zasady określone w ust. 7 powyżej lub inne postanowienia Regulaminu,
b. opinia została omyłkowo wystawiona niewłaściwemu Oferentowi, jeśli jej treść jednoznacznie 
wskazuje na omyłkę,
c.  treść opinia jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu opinii lub odpowiedzi,
d. mechanizmy weryfikacyjne wskazują na to, iż:

 - Oferent  wystawił sobie samemu opinię,
 - Oferent  wystawił opinię innemu Oferentowi,
 - Autor opinii nie uczestniczył w usłudze, której ta opinia dotyczy.

e. treść opinii lub odpowiedzi zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna,

f. podjęte próby kontaktu z autorem opinii, w celu weryfikacji jej autentyczności, nie przynoszą 
rezultatu.



§ 13 Dane osobowe

1. Korzystanie z Serwisu lub z poszczególnych oferowanych w nim usług może wiązać się 
z koniecznością podania przez Oferenta, Użytkownika lub Odwiedzającego danych osobowych. W 
takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych 
osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych może spowodować ograniczenie możliwość korzystania z Serwisu 
lub z poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

2. Serwis zapewnia ochronę danych osobowych zgodną z wymaganiami określonymi bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz.
UEL 199 z dnia 04.05.2016 r., str. 1) – dalej: RODO.

3.  Administratorem danych osobowych jest podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest 
Kompania Kadrowa, ul. Gardowskiego 4, Kraków, email: kontakt@bedriver.pl 

4. Wszelkie kwes e związane z ochroną danych osobowych w związku z działaniem Serwisu należy 
zgłaszać na adres mailowy: kontakt@bedriver.pl

5. Szczegółowo kwes e związane z ochroną danych osobowych reguluje Polityka Prywatności 
dostępna pod linkiem: h ps://www.bedriver.pl/polityka-prywatnosci/

§ 14 Zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r.

2. O treści zmian Regulaminu Odwiedzający, Użytkownik, Oferent zostanie poinformowany przez 
umieszczenie przez Administratora stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin 
i publikację nowej treści Regulaminu.



Na naszej stronie stosujemy pliki cookies (więcej na stronie - cookies). Korzystanie z witryny bez 
zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / COOKIES

Dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie 
danych osobowych jest Kompania Kadrowa, ul. Gardowskiego 4, 30-864 Kraków, email: 
kontakt@bedriver.pl
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w 
stosunku do każdego celu przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące 
uprawnienia:

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, 

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
3. prawo do przenoszenia danych, 
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli 

uprzednio wyraziłeś taką zgodę, 
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie 

danych osobowych. 

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO 
kontaktując się z nami pod adresem kontakt@bedriver.pl.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by dodać 
komentarz, opinię, szkołę, instruktora lub skontaktować się z nami.
Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych
przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością
i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom zapewniającymi m. in. 
obsługę informatyczną, prawną:
Rank Math LLC, Fancy Chap Inc, Zenbox  sp.  z  o.o., Kancelaria Radcy Prawnego Michał Zimnicki,
oraz naszym uprawnionym współpracownikom.

Dane mogą być udostępniane usługodawcom, także z poza Unii Europejskiej zapewniającym 
odpowiednie działanie serwisu. Dostawcy usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony 
i bezpieczeństwa danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkowników 
mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości. 

Komentarze, opinie, oceny. Dodając komentarz na stronie, przekazujesz nam swoje dane w zakresie 
imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w 
systemie informatycznym zostaje odnotowywany adres IP, z wykorzystaniem którego został dodany 
komentarz. Komentarze, oceny pochodzą od użytkowników strony. Dane zostają zapisane w bazie 
systemu WordPress. Dane z bazy naszego systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały 
okres funkcjonowania strony. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmiemy decyzję o zamknięciu 
strony. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z 
dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. 



Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, treść) mogą być dostępne publicznie przy Twoim 
komentarzu.

Dane szkół, instruktorów, ośrodków egzaminacyjnych pochodzą od użytkowników strony lub ze 
źródeł ogólnodostępnych. Strona BeDriver nie przetwarza danych wrażliwych opisanych w ustawie 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jeśli chcesz usunąć lub edytować swoje dane to 
skontaktuj się z nami przez email: kontakt@bedriver.pl

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób 
naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści 
wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca 
z zainicjowania ze nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są 
wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące. Strona BeDriver tak jak prawie wszystkie inne strony 
internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z 
korzystaniem ze strony.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. 
komputerze, tablecie, smar onie), które mogą być odczytywane przez nasz system 
teleinformatyczny.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. 
Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Strona BeDriver podobnie jak większość współczesnych stron 
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z 
wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego 
rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Cookies pozwalają nam:

 zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz, 
 poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, 
 ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie, 
 korzystać z narzędzi analitycznych, 
 korzystać z narzędzi marke ngowych, 
 korzystać z systemu komentarzy, 
 wyświetlać na stronach filmy z serwisó YouTube, Vimeo, Twi er, Facebook, innych,
 zapewniać funkcje społecznościowe. 

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat 
stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę 
na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę
zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej 
przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w 
korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób 
odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do 



przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym 
zakresie z narzędzia Google Analy cs oraz innych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy 
Google LLC dotyczące usługi Google Analy cs. Dane są zbierane automatycznie mogą być użyte do 
analizy zachowania użytkowników, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do 
personalizacji zawartości wyświetlanych stron internetowych. Korzystanie z usług Google Analy cs 
wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu 
śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również 
inne technologie śledzące. Korzystanie z wtyczek wiąże się z zainstalowaniem ich w panelu 
administracyjnym naszej strony. Jej kod bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również 
inne technologie śledzące.

Marke ng. Korzystamy z narzędzi marke ngowych Facebooka i Google, by kierować do Ciebie 
reklamy w tym serwisie. W tym celu umieściliśmy w kodzie strony Pixel Facebooka i tagi Google, 
które zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook i 
Google.

Filmy z serwisów YouTube, Vimeo, Twi er. Na stronie osadzamy filmy pochodzące z serwisu 
YouTube, Vimeo oraz innych tego typu serwisów. Wyświetlając taki film, godzisz się na 
wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies 
firmy Vimeo lub innych tego typu serwisów.

Funkcje społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich 
jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu 
społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies 
administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube i innych.

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym 
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach 
serwera. Logi obejmują m. in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na 
serwerze.

Prawo autorskie. Nazwa BeDriver oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Niniejsza strona 
internetowa ma charakter agregatora danych powszechnie dostępnych. Grafiki, zdjęcia i inne 
materiały zamieszczone na niniejszej stronie są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie, 
kopiowanie elementów lub całości strony wymaga pisemnej zgody właściciela strony i / lub 
właścicieli praw autorskich do treści.



REGULAMIN ZAKUPU KODÓW RABATOWYCH
POPRZEZ PORTAL BEDRIVER.PL

§ 1
Definicje

 Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  dokonywania  zakupu  kodów  rabatowych  na  portalu
bedriver.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu Kodu rabatowego na Portalu;
Konsument –  Klient  dokonujący  ze  Sprzedawcą  czynności  prawnej  niezwiązanej  bezpośrednio  z
działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta; postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w
Regulaminie stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością  gospodarczą,  gdy  z  treści  tej  umowy  wynika,  że  nie  posiada  ona  dla  tej  osoby
charakteru  zawodowego,  wynikającego  w szczególności  z przedmiotu  wykonywanej  przez  nią
działalności  gospodarczej,  udostępnionego  na  podstawie  przepisów  o  Centralnej  Ewidencji  i
Informacji o Działalności Gospodarczej;
Sprzedawca: Krzysztof Szkolnicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Szkolnicki
„Kompania Kadrowa” w Krakowie (30-864) przy ul. Gardowskiego 4 zarejestrowanym w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6792550592, REGON 120231979,
Regulamin – niniejszy Regulamin;
Portal – strona internetowa dostępna pod adresem h ps://bedriver.pl/;
Kod  rabatowy –  indywidualny  kod  możliwy  do  wykorzystania  w  konkretnym  ośrodku  szkolenia
kierowców  wskazanym  w  Produkcie;  Kod  rabatowy  zapewnia  udzielenie  rabatu  przez  ośrodek
szkolenia  kierowców  oraz  uzyskanie  innych  korzyści  wskazanych  w  opisie  konkretnego  Kodu
rabatowego;
Produkt – opisany na Portalu oferowane przez konkretny ośrodek szkolenia kierowców:
dostęp do materiałów edukacyjnych w formie e-learningu pozwalających na przygotowanie się do
części teoretycznej egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do
kierowania  motorowerem  lub  pojazdem  silnikowym  (materiały  edukacyjne  nie  stanowią  części
teoretycznej kursu),
część  teoretyczna i/lub praktyczna kursu dla  osób ubiegających  się  o  uzyskanie  uprawnienia  do
kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym,
inne produkty i usługi;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Kodu rabatowego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
zawierana z wykorzystaniem Portalu;
Zamówienie –  oświadczenie  przez  Klienta  woli  zawarcia  Umowy  sprzedaży  określające
w szczególności Kody rabatowe.

§ 2
Wymagania

1. Do korzystania z Portalu niezbędne jest korzystanie z urządzenia (komputera, laptopa, tabletu,
telefonu itp.) z dostępem do Internetu i posiadanie zainstalowanej aktualnej przeglądarki Firefox
lub Chrome i posiadanie czynnego adresu email.



§ 3
Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. korzystania  z  wszelkich  treści  zamieszczonych  w  ramach  Portalu  jedynie  w  sposób

niewykraczający poza własny użytek osobisty,
c. niedostarczania  i  nieprzekazywania  treści  sprzecznych  z  Regulaminem  i  powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa (treści bezprawnych),
d. korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez

używanie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń,
e. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.

2. Sprzedawca  może  pozbawić  Klienta  możliwości  korzystania  z  Portalu,  jak  również  może
ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu, ze skutkiem natychmiastowym,
gdy Klient:
a. podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub

naruszające prawa osób trzecich,
b. naruszył Regulamin i/lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa podczas lub w związku

z korzystaniem z Portalu.
3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać Zamówienia

bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
4. Wszelkie zdjęcia i  materiały wideo dostępne w Portalu są własnością Sprzedawcy lub innych

podmiotów prawa.  Klient  nie  może  wykorzystywać  zdjęć  i  materiałów wideo  poza  Portalem
w tym do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej. Sprzedawca ma prawo chronić
zdjęcia i materiały wideo za pomocą znaków wodnych i innych technicznych i informatycznych
środków.

§ 4
Obowiązki Sprzedawcy

1. Sprzedawca  jest  obowiązany  wykonać  Umowę  sprzedaży  i  dostarczyć  Kod  rabatowy  zgodny
z Umową sprzedaży, wolny od wad oraz przestrzegać postanowień Regulaminu oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedawca ponosi  odpowiedzialność za to,  że wskazany w opisie Kodu rabatowego ośrodek
szkolenia kierowców uzna Kod rabatowy w celu zakupu Produktu, pod warunkiem dokonania
zakupu w okresie obowiązywania Kodu rabatowego.

3. Sprzedawca jest zobowiązany działać z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego
charakteru prowadzonej działalności.

4. Sprzedawca  jest  zobowiązany  podjąć  działania  mające  na  celu  zapewnienie  poprawnego
działania Portalu przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy i możliwości technicznych.

5. Sprzedawca nie jest pośrednikiem ośrodków szkolenia kierowców, nie działa w ich imieniu ani na
ich rzecz. Kod rabatowy nie stanowi zaliczki ani zadatku.

§ 5
Sposób składania Zamówień

1. Zamówienia składane są poprzez Portal.
2. Na  Portalu  wskazane  są  konkretne  Kody  rabatowe  oraz  Produkty,  które  można  nabyć

z wykorzystanie Kodu rabatowego w danym ośrodku szkolenia kierowców.
3. Nabycie Kodu rabatowego następuje poprzez:

a. naciśnięcie przycisku „zaczynam teraz”,



b. podanie swoich danych takich jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu,
c. dokonanie płatności internetowej.

4. Wszelkie informacje zawarte na Portalu, w tym w szczególności wszelkie informacje o kodach
rabatowych,  opisy  Produktów i  ich  ceny  nie  stanowią  oferty  w  rozumieniu  art.  66  Kodeksu
cywilnego. Informacje te stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art.
71 Kodeksu Cywilnego.

5. W  celu  zawarcia  Umowy  sprzedaży  za  pośrednictwem  Portalu  należy  skorzystać  ze  strony
internetowej  h ps://bedriver.pl/,  dokonać  wyboru  odpowiedniego  Kodu  promocyjnego,
korzystając z opcji „zaczynam teraz”, a następnie podać swoje dane, przejść do Koszyka i dokonać
zamówienia, zaznaczając kolejne opcje.

6. Do  momentu  naciśnięcia  przycisku  „Realizuj  zamówienie” lub  innego  równoznacznie
informującego o obowiązku zapłaty Klient ma możliwość modyfikacji  wprowadzonych danych
oraz treści Zamówienia.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Portalu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone
zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

8. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie
danych  osobowych  oznaczonych  jako  obowiązkowe  oraz  naciśnięcie  przycisku  „Realizuj
zamówienie” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty. 

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy
sprzedaży.

10. Po  złożeniu  Zamówienia  Klient  otrzymuje  wiadomość  e-mail,  zawierającą  potwierdzenie
Zamówienia.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez
e-mail  wysłany  na  adres  podany  przez  Klienta. W  przypadku  niepotwierdzenia  Zamówienia
w terminie 3 dni roboczych Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu dokonanej
przez Klienta płatności. Zwrot nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia
Zamówienia.

12. Dane  Zamówienia  oraz  Regulamin  są  przesyłane  Klientowi  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej  po  dokonaniu  Zamówienia.  Regulamin  jest  dostępny  również  na  stronie
internetowej h ps://bedriver.pl/. Dane Zamówienia są dostępne dla zarejestrowanych Klientów
po zalogowaniu w panelu klienta na stronie internetowej h ps://bedriver.pl/.

§ 6
Przekazanie i wykorzystanie Kodów rabatowych

1. Kod  rabatowy  wysyłany  jest  na  podany  przez  Klienta  adres  e-mail  w  terminie  dwóch  dni
roboczych.

2. Brak zaznaczenia opcji wskazanej w § 8 pkt 7 powoduje, że Kod rabatowy zostanie wysłany po
upływie terminu do odstąpienia od umowy.

3. Klient wykorzystuje  Kod rabatowy poprzez poinformowanie o  jego nabyciu w toku składania
zamówienia konkretnym ośrodku szkolenia kierowców.

4. Kod rabatowy jest ważny wyłącznie w ośrodku szkolenia kierowców, dla którego został zakupiony.
5. Kod rabatowy może być wykorzystany wyłącznie w terminie obowiązywania wskazanym w opisie

Kodu rabatowego.  Po okresie  obowiązywania  Kod rabatowy traci  ważność.  Niewykorzystanie
Kodu rabatowego w terminie obowiązywania nie stanowi podstawy do zwrotu należności lub
wartości Kodu rabatowego od Sprzedawcy.

6. Dane Kodu rabatowego przez Sprzedawcę przekazywane do odpowiedniego ośrodka szkolenia.
Między zamówieniem Kodu rabatowego a jego przekazaniem ośrodkowi szkolenia kierowców



może upłynąć do 5 dni rpboczych. Klient może korzystać z Kodu rabatowego po przekazaniu do
ośrodka szkolenia kierowców.

§ 7
Ceny i metody płatności

1. Ceny kodów rabatowych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT itp.

2. Na  początku  składania  zamówienia  Sprzedawca  informuje  Klienta  o  dostępnych  sposobach
płatności spośród następujących sposobów:
a. kartą,
b. blikiem,
c. poprzez płatność internetową,
d. przelewem bankowym.

3. Klient jest  zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 1 dnia roboczego  od dnia złożenia
Zamówienia. W przypadku braku dokonania zapłaty w terminie określonym w zdaniu pierwszym
Zamówienie jest  anulowane a Umowa sprzedaży  ulega rozwiązaniu (jeśli  doszło  do zawarcia
przed tym terminem - § 5 ust. 11).

§ 8
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od
niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Bieg  terminu  do  odstąpienia  rozpoczyna  się  od  dnia  zawarcia  Umowy  sprzedaży.  Umowa
sprzedaży zawierana jest z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę

3. Konsument  może  odstąpić  od  Umowy  sprzedaży,  składając  Sprzedawcy  oświadczenie
o odstąpieniu  od  umowy.  Oświadczenie  można  złożyć  na  formularzu,  którego  wzór  stanowi
załącznik do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa

się za niezawartą.
6. Ponieważ  Kod  rabatowy  wysyłany  jest  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  ma  postać

cyfrową i nie może zostać fizycznie zwrócony, a Klient mógłby wykorzystać kod przed upływem
terminu  do  odstąpienia  od  Umowy  sprzedaży,  prawo  odstąpienia  od  Umowy  sprzedaży  nie
przysługuje, jeżeli Kod rabatowy został wysłany za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy. Niniejszy Regulamin stanowi taką informację.

7. W celu  realizacji  punktu 6  podczas składania  Zamówienia  Konsument  może zaznaczyć  opcję
„Pobieram treść cyfrową, wyrażam zgodę na dostarczenie tej treści przed upływem tego terminu
i mam świadomość, że takie dostarczenie wiąże się z utratą przeze mnie prawa do odstąpienia
od umowy.”.

8. Brak zaznaczenia opcji wskazanej w punkcie 7 powoduje, że Kod rabatowy zostanie wysłany po
upływie terminu do odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.



§ 9
Reklamacje

6. Wszelkie reklamacje mogą być składane: pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust.
2 lit. c, pocztą elektroniczną na adres kontakt@bedriver.pl .

7. W  reklamacji  Klient  powinien  podać  swoje  imię  i  nazwisko,  adres  do  korespondencji
(ewentualnie  inne  dane  kontaktowe)  oraz  przedmiot  reklamacji,  jak  również  okoliczności
uzasadniające reklamację. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić udzielenie
Klientowi  odpowiedzi  na  reklamację.  Z  kolei  brak  podania  przedmiotu  reklamacji  lub
okoliczności uzasadniających reklamację może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji lub też
spowodować negatywne rozpatrzenie reklamacji.

8. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od
dnia jej otrzymania.

9. Jeżeli  Sprzedawca  nie  udzielił  odpowiedzi  na  reklamację  w  terminie,  o  którym  mowa
powyżej, uważa się, że uznał reklamację.

10. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym
trwałym nośniku.

§ 10
Rozstrzyganie sporów

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich
na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), jak również z innych sposobów polubownego
rozwiązywania sporów.

2. Rejestr  podmiotów  uprawnionych  do  prowadzenia  postępowania  w  sprawie  pozasądowego
rozwiązywania  sporów konsumenckich jest  dostępny na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: h ps://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

3. Klient może skierować sprawę również na drogę postępowania sądowego.
4. Wszelkie  spory  pomiędzy Sprzedawcą  a  Klientem  nie  będącym Konsumentem dotyczące  lub

związane z działalnością Portalu,  w tym wynikające bądź związane z Umową Sprzedaży będą
rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy o świadczeniu usług  drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.



OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Data zawarcia umowy: …………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………..

Adres konsumenta(-ów): ……………………..

…………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


