Regulamin platformy „Startup by Kaufland”

Niniejszy dokument określa warunki korzystania z platformy Startup by Kaufland, służącej do zgłaszania
nowych projektów.

§ 1 Definicje
Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
1. Dostawca - Przedsiębiorca, który zaakceptował Regulamin i posiada aktywne Konto Dostawcy;
2. Hasło - wskazany przez Dostawcę kod, służący wraz z Loginem do identyfikacji Dostawcy przy
korzystaniu z Platformy;
3. Kaufland - Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy alei Armii
Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237036, posiadająca
REGON: 151562471 i NIP: 8992367273;
4. Konto Dostawcy - funkcjonalność Platformy, stanowiąca zbiór danych dotyczących Dostawcy
oraz archiwum jego aktywności w ramach Platformy, która umożliwia Dostawcy zgłoszenie
nowego projektu poprzez Platformę. Warunki korzystania z Konta Dostawcy określa niniejszy
Regulamin;
5. Login - unikalna nazwa służąca do identyfikacji Dostawcy na Platformie;
6. Platforma Startup by Kaufland (dalej jako: „Platforma”) - serwis prowadzony przez Kaufland
pod adresem www.startupbykaufland.pl do obsługi procedury zgłaszania nowych projektów;
7. Projekt – propozycja towarów oferowanych przez Dostawcę do sprzedaży w sieci marketów
Kaufland;
8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we
własnym imieniu działalność gospodarczą, zawodową lub nieewidencjonowaną i dokonująca
czynności prawnej związanej bezpośrednio z tą działalnością; w rozumieniu niniejszego
Regulaminu Przedsiębiorcą jest także podmiot, który wytwarza lub przetwarza produkty rolne
lub spożywcze a także osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych oraz zamierza podjąć działalność gospodarczą, zawodową lub
nieewidencjonowaną;
9. Regulamin

Platformy

–

niniejszy

regulamin,

dostępny

pod

adresem

www.startupbykaufland.pl/regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną oraz określający warunki i zasady korzystania z Platformy;
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10. Rejestracja – procedura zakładania Konta Dostawcy;
11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w ramach Platformy na
czas nieokreślony pomiędzy Dostawcą a Kaufland z zachowaniem trybu opisanego
w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie i na warunkach
opisanych w Regulaminie;
12. Umowa ramowa – umowa określająca warunki sprzedaży Towaru przez Dostawcę na rzecz
Kaufland.

§ 2 Informacje ogólne
1. Zalecanym sposobem kontaktowania się Dostawców z Kaufland jest kontakt mailowy
z wykorzystaniem danych podanych w niniejszym paragrafie.
2. Adres poczty elektronicznej e-mail: service@kaufland.pl.
3. Numer telefonu kontaktowego w sprawie działania Platformy: 800 300 062.

§ 3 Warunki rejestracji i korzystania z Platformy
Warunki rejestracji
1. Korzystanie z Platformy wymaga użycia przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla
Firefox, Edge/Internet Explorer w wersji 11 lub Safari. Przeglądarka musi umożliwiać obsługę
plików cookie na dysku lokalnym użytkowanego komputera, które zawierają informacje
umożliwiające autoryzację zalogowane użytkownika (adres e-mail i token bezpieczeństwa).
2. Dostawca dokonuje Rejestracji, która jest warunkiem korzystania z Platformy.
3. Rejestracja dokonywana jest przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym podanie
następujących danych:
a) adresu poczty elektronicznej Dostawcy (obowiązkowe),
b) imienia i nazwiska Dostawcy lub osoby występującej w imieniu Dostawcy
(obowiązkowe),
c) numeru telefonu (obowiązkowe),
d) nazwy firmy (obowiązkowe),
e) roku założenia firmy (nieobowiązkowe),
f)

profilu działalności firmy (nieobowiązkowe),

g) hasła (obowiązkowe).
4. Dane osobowe przekazane przez Dostawcę (pracowników Dostawcy lub osoby działające
w jego imieniu) są przetwarzane zgodnie z postanowieniami polityki prywatności dostępnej
pod adresem https://www.kaufland.pl/polityka-prywatnosci.html.
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5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, na
podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację z linkiem
aktywacyjnym. Z chwilą kliknięcia linka aktywacyjnego - dochodzi do zawarcia Umowy, której
przedmiotem są usługi świadczone przez Kaufland w ramach Platformy, na warunkach
określonych w Regulaminie.
6. Po pozytywnej weryfikacji Rejestracji Dostawca otrzyma dostęp do Konta oraz możliwość
korzystania z Platformy.
7. Każdy Przedsiębiorca może zarejestrować tylko jedno Konto Dostawcy na Platformie.
Dostawca nie może wykorzystywać Konta Dostawcy do dokonywania czynności stanowiących
naruszenie postanowień Regulaminu, a w szczególności korzystać z Platformy przy użyciu
więcej niż jednego Konta Dostawcy.

Warunki korzystania z Platformy
8. Dostawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na
Konto Dostawcy. Usuwanie prawdziwych danych, których podanie jest obowiązkowe w myśl
postanowień niniejszego Regulaminu, zawartych w ustawieniach Konta Dostawcy po
Rejestracji, a także podawanie danych niepełnych bądź nieprawdziwych jest zakazane.
9. Dostęp do Konta Dostawcy wymaga podania adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Korzystanie
z zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie,
następuje na ryzyko Dostawcy korzystającego z takiego oprogramowania.
10. Dostawcy nie wolno korzystać z kont innych Dostawców ani udostępniać konta innym osobom.
Powyższe nie dotyczy udostępnienia Konta Dostawcy osobom działającym w jego imieniu
i należycie umocowanym.
11. Każde zgłoszenie nowego Projektu oraz zmiana jego statusu w Koncie Dostawcy jest
rejestrowana i archiwizowana.
12. Korzystanie z Platformy, w tym rejestracja Konta Dostawcy a także czynności dokonywane za
pośrednictwem Platformy są dla Dostawców nieodpłatne.
13. Korzystanie z Platformy odbywa się za pośrednictwem Internetu. Ze względów technicznych
Kaufland zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Platformy w godzinach od 24.00
do 6.00. O ewentualnych innych ograniczeniach w dostępie do Platformy – Dostawcy zostaną
powiadomieni komunikatem zamieszczonym na Platformie z odpowiednim wyprzedzeniem.
W razie konieczności w komunikacie znajdą się także informacje o skutkach wprowadzonego
ograniczenia dla czynności dokonanych z użyciem Platformy.
14. Dostawca może w każdej chwili złożyć wniosek o zamknięcie swojego Konta Dostawcy na
Platformie przez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie Platformy.
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Konto Dostawcy zostanie zamknięte nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
Dostawca otrzyma potwierdzenie zamknięcia konta w formie mejlowej na adres wskazany
w ustawieniach zamykanego konta. Dane zawarte na koncie są przechowywane przez
Kaufland, od dnia zamknięcia Konta Dostawcy przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie
roszczeń z tytułu korzystania z Platformy.

§ 4 Zgłaszanie Projektu
1. Projekty mogą być zgłaszane przez Dostawców wyłącznie za pośrednictwem Konta Dostawcy.
2. Zgłoszenie Projektu wymaga wypełnienia formularza zgłoszenia dostępnego na Platformie
i przesłanie go za pośrednictwem funkcjonalności Platformy do Kaufland. Zgłoszenie Projektu
nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 k.c.
3. Wypełnienie formularza zgłoszenia wymaga podania następujących danych:
1) podstawowych informacje o towarze, w szczególności:
a. nazwa,
b. opis,
c.

składniki

d. informacja czy towar jest już na rynku/od kiedy,
e. informacja czy towar jest zarejestrowany jak marka towaru,
f.

proponowana cena sprzedaży netto,

2) zdjęcia (minimum 3 zdjęcia z różnymi ujęciami towaru w formacie JPG, PNG lub GIF),
3) wartość odżywcza w 100 g (w przypadku produktów spożywczych),
4) parametry opakowania jednostkowego i zbiorczego,
5) dodatkowe informacje (kraj pochodzenia, miejscowość produkcji, rok powstania),
4. Potwierdzenie zgłoszenia Projektu przez Dostawcę jest przesyłane na adres mejlowy Dostawcy
podany przy rejestracji Konta Dostawcy oraz widoczne w ustawieniach Konta Dostawcy.
Potwierdzenie zgłoszenia Projektu nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego.
5. Dostawca zobowiązuje się do zgłaszania w ramach Projektu wyłącznie takich towarów, którymi
obrót nie narusza obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym
w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), jak również takich,
których oferta może być uznana za naruszenie dobrych obyczajów.
6. Opis towaru objętego Projektem nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym,
powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do
właściwości oferowanych towarów. Opis powinien być zgodny z wymogami prawa. Dostawca
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ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie, w tym jest
odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

Prawa autorskie
7. Z chwilą zgłoszenia Projektu Dostawca zezwala Kaufland na korzystanie z utworów
w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego, przekazywanych w ramach zgłoszenia Projektu,
zwanych dalej „Utworami”.
8. Dostawca oświadcza, że:
a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów w zakresie umożliwiającym mu
udzielenie praw Kaufland zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) nie istnieje żadne porozumienie, decyzja organu lub orzeczenie sądu, które uniemożliwiałoby
udzielenie Kaufland praw do Utworów.
9. Udzielone Kaufland prawo do korzystania z Utworów, obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) wytwarzanie, utrwalanie oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) wprowadzanie Utworów do pamięci komputera, wyświetlanie ich pod adresami
domenowymi,
c) rozpowszechnianie oryginału, egzemplarzy bądź elektronicznych kopii Utworów
w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do
obrotu, użyczenie lub najem lub poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów
w taki sposób, aby odbiorca sam decydował o miejscu i czasie tego udostępnienia,
d) publikowanie poszczególnych elementów graficznych Utworów w dowolnej formie.
10. Kaufland może korzystać z Utworów w takim zakresie, w jakim korzystanie z nich jest niezbędne
do zapoznania się z nadesłanym Projektem a następnie do podjęcia ewentualnych czynności
zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży.
11. Dostawca udziela również Kaufland praw do korzystania z opracowań Utworów i zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów. Prawa te zostają udzielone w takim samym
zakresie, jak prawa do Utworów, w szczególności na tych samych polach eksploatacji, jak
wskazano w ust. 9 powyżej.
12. Dostawca udziela zgody na łączenie Utworów z innymi utworami lub elementami nie
posiadającymi cech twórczych.
13. Dostawca zobowiązuje się do niezawierania jakichkolwiek umów lub porozumień, których treść
mogłaby utrudniać lub uniemożliwiać powstanie skutków wskazanych w ustępach powyżej.
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14. Prawa opisane w niniejszym paragrafie zostają udzielone Kaufland na okres nie dłużej niż jeden
rok czasu, lecz bez ograniczeń terytorialnych i mają charakter niewyłączny.
15. Udzielenie praw do korzystania z Utworów staje się skuteczne z chwilą zgłoszenia Projektu.
Z chwilą tą skuteczne staną się również udzielone powyżej przez Dostawcę zezwolenia i zgody na
rzecz Kaufland na wprowadzanie zmian i dokonywanie opracowań Utworów, a także na
wykonywanie praw zależnych do Utworów.
16. Udzielenie Kaufland praw opisanych w niniejszym paragrafie jest nieodpłatne. Dostawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udzielenie praw opisanych w niniejszym paragrafie,
w szczególności za którekolwiek pole eksploatacji, na które prawo zostało udzielone.
17. Dostawca zapewnia, że jest uprawniony do udzielenia zgód, o których mowa w ust. 7 – 16 oraz że
wykonywanie przez Kaufland udzielonych uprawnień nie narusza praw osób trzecich. Dostawca
zwolni Kaufland oraz podmioty, którym Kaufland udzieli dalszych zgód z wszelkiej
odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z postanowieniami korzystania ze zgłoszenia
Projektu.
Znaki towarowe
18. Dostawca oświadcza, że prawa ochronne do znaków towarowych użyte w materiałach objętych
zgłoszeniem Projektu przekazanych Kaufland przysługują Dostawcy w zakresie w jakim jest to
konieczne do udzielenia Kaufland uprawnień przewidzianych niniejszym Regulaminem.
19. Dostawca udziela Kaufland niewyłącznego upoważnienia (licencji niewyłącznej) do używania
znaków towarowych, o których mowa w ust. 18 wyłącznie w zakresie, w jakim korzystanie z nich
jest niezbędne do rozpatrzenia Projektu a następnie do podjęcia ewentualnych czynności
zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży.
20. Licencja na znaki towarowe, o których mowa w ust. 18 zostaje udzielona na okres jednego roku
czasu i bez ograniczeń terytorialnych.
21. W zakresie udzielonego upoważnienia Kaufland jest uprawniony do udzielania dalszych licencji
(sublicencji) na używanie znaków towarowych, o których mowa w ust. 18.
22. Używanie przez Kaufland znaków towarowych, o których mowa w ust. 18 będzie nieodpłatne,
a Dostawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udzieloną licencję.
23. Kaufland nie jest zobowiązany do dokonywania nakładów na zachowanie praw i do ponoszenia
innych ciężarów związanych z prawami ochronnymi na znaki towarowe, o których mowa
w ust. 18.
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Inne prawa własności
24. W przypadku, w którym korzystanie z praw, innych niż wymienione w niniejszym paragrafie,
okaże się niezbędne do przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy
sprzedaży Dostawca zobowiązuje się zapewnić Kaufland uprawnienia do nieodpłatnego
korzystania z nich w zakresie umożliwiającym wykonanie tych czynności, a w przypadku gdy
będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa – do zawarcia dodatkowej umowy na
piśmie.

§ 5 Zawarcie umowy
1. Żadna czynność dokonana przez Kaufland lub Dostawcę z użyciem Platformy nie może być
interpretowana jako zawarcie umowy sprzedaży (lub innej podobnej) lub zobowiązanie do jej
zawarcia.
2. Żadna czynność dokonana przez Kaufland lub Dostawcę z użyciem Platformy nie może być
interpretowana jako uzgodnienie elementów umowy sprzedaży (lub innej podobnej) lub
zobowiązanie do ich uzgodnienia w określonym kształcie.
3. Do zawarcia umowy pomiędzy Kaufland i Dostawcą dochodzi wyłącznie w drodze odrębnych
czynności prawnych, dokonanych bez użycia funkcjonalności Platformy.

§ 6 Uprawnienia Kaufland
1. Kaufland może weryfikować przestrzeganie Regulaminu Platformy przez Dostawców.
Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie czy Dostawcy stosują się do
odpowiednich

postanowień

Regulaminu

Platformy.

Weryfikacja

może

nastąpić

w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Dostawcą i utrwalenie jego przebiegu.
2. W przypadku, gdy działania Dostawcy naruszają postanowienia Regulaminu Platformy,
w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, niezależnie o innych uprawnień, może:
a) poinformować Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o dostrzeżonych
naruszeniach i wezwać do ich zaprzestania,
b) czasowo ograniczyć Dostawcy dostęp do Platformy,
c) zamknąć Konto Dostawcy.

§ 7 Odpowiedzialność Kaufland
Poza przewidzianymi w przepisach prawa przypadkami, w których nie może nastąpić wyłączenie
odpowiedzialności Kaufland, Kaufland nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
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1) nienależytą jakością połączenia, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, lub
systemów zasilania, lub sprzętu komputerowego, awarią sieci telekomunikacyjnej lub przerwą
w dostawie prądu, przerwaniem połączenia w trakcie korzystania z funkcji Platformy,
jakimkolwiek działaniem osób trzecich w trakcie korzystania z funkcji Platformy oraz wszelkimi
innymi przerwami w działaniu Platformy spowodowanymi przyczynami niezależnymi od
Kaufland,
2) następstwem działania osób nieuprawnionych, które podadzą się za Dostawcę i w jego imieniu
złożą oświadczenie wiedzy lub woli w zakresie korzystania z Platformy,
3) posłużeniem się Loginem i Hasłem przez osoby nieuprawnione przez Dostawcę,
4) udostępnieniem przez Dostawcę Loginu i Hasła osobom trzecim,
5) utraceniem przez Dostawcę nośnika lub danych zawierających Login i Hasło,
6) działaniami siły wyższej,
7) podaniem przez Dostawcę błędnych, nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych
danych w trakcie korzystania z funkcji Platformy;
8) korzystaniem przez Dostawcę z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem.

§ 8 Reklamacje
1. Dostawca ma prawo złożenia reklamacji do Kaufland dotyczącej działania Platformy.
2. W razie stwierdzenia przez Dostawcę nieprawidłowości dotyczących funkcji Platformy powinien on niezwłocznie przekazać reklamację, zawierającą opis stwierdzonych
nieprawidłowości. Kaufland może zwrócić się do Dostawcy o przedstawienie dodatkowych
informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
3. Dostawca może składać reklamacje za pośrednictwem Konta Dostawcy lub korespondencyjnie
na adres Kaufland.
4. Reklamacja powinna określać dane identyfikujące zgłaszającego: firmę lub imię i nazwisko
oraz przedmiot reklamacji. W reklamacji nie może być zawarty login ani hasło dostępu do
Konta Dostawcy.
5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty
ich otrzymania przez Kaufland.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kaufland niezwłocznie powiadomi Dostawcę za
pośrednictwem Konta Dostawcy lub korespondencyjnie na adres wskazany w reklamacji.
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§ 9 Dane osobowe
1. Korzystanie z Platformy może wymagać przetwarzania przez Kaufland danych mających
charakter danych osobowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
2. Kaufland jest administratorem danych osobowych Dostawców (ich reprezentantów lub
przedstawicieli) podanych w związku z korzystaniem z Platformy, tj. niezbędnych do
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy.
15. Dane osobowe Dostawców, podane dobrowolnie, są przetwarzane przez Kaufland na zasadach
przewidzianych w ustawie, powołanej powyżej w pkt. 1 oraz w polityce prywatności dostępnej
pod adresem https://www.kaufland.pl/polityka-prywatnosci.htm.

§ 10 Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Platformy oraz funkcji i
celu oprogramowania lub danych niebędących składnikami treści usług wprowadzanych przez
Kaufland do systemu teleinformatycznego

1. Informacja dotyczy zagrożeń identyfikowanych jako zagrożenia potencjalne, które powinny
być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Kaufland systemów zabezpieczających
Platformę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.
2. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Dostawcy, jest:
1) możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju
oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki”,
malware, „konie trojańskie”,
2) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej)
przekazywanej drogą elektroniczną,
3) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji
w celu kradzieży tożsamości,
4) możliwość wyłudzania poufnych informacji osobistych np. haseł (phishing) poprzez
wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia
autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji
dotyczących Dostawcy,
5) możliwość

zainstalowania

programów

śledzących

działanie

Dostawcy,

przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci
(spyware).
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3. Kaufland informuje, że mimo stosowania rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych”
nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi
działaniami.
4. W celu uniknięcia wskazanych zagrożeń Dostawca powinien:
1) zaopatrzyć swoje urządzenia na których posiada dostęp do Platformy w program
antywirusowy,
2) stale aktualizować program antywirusowy, instalując jego najnowsze wersje,
niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku,
3) dokonywać regularnych całościowych skanów systemu programem antywirusowym
i antymalware,
4) instalować programy prewencyjne wykrywające i zapobiegające włamaniom,
5) używać oryginalnego systemu i aplikacji pochodzących tylko z legalnego źródła,
6) czytać wszelkie umowy licencyjne, regulaminy, itp.,
7) prawidłowo ustawić przeglądarkę internetową,
8) nie otwierać załączników poczty e-mail niewiadomego pochodzenia.
5. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Dostawcę z usług świadczonych
drogą elektroniczną zapewniają także: firewall tj. włączona zapora sieciowa, szyfrowanie
transmisji danych, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia.
6. Konsekwentne stosowanie przez Dostawcę ze wskazanych powyżej środków bezpieczeństwa
pozwala uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z sieci internet.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług przez Kaufland w
ramach Platformy i w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego
orzeczenia sądu za nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych.
3. Kaufland ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie w każdym czasie, o ile jest to
spowodowane zmianą funkcjonalności Platformy, wymogami technicznymi Platformy czy
zmianami przepisów prawa. Zmiany obowiązują wszystkich nowych Dostawców, dokonujących
rejestracji Konta Dostawcy od dnia dokonania zmiany. Dotychczasowych Dostawców, zmiany
wprowadzone do Regulaminu obowiązują ich po 14 dniach kalendarzowych od daty
poinformowania o zmianach za pośrednictwem Platformy. W przypadku nieakceptowania
zapisów Regulaminu lub zmian do Regulaminu Dostawcy są zobowiązani do niekorzystania
z Platformy.
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4. Spory związane z funkcjonowaniem Platformy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane
polubownie. W braku polubownego rozstrzygnięcia, spory będą rozstrzygane przez sąd
właściwy z uwagi na siedzibę Kaufland.
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