
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KODÓW DOSTĘPU DO PORTALU LINGUA ATTACK 
DLA KLIENTÓW B2B 

 
 
 

Postanowienia ogólne  
 

§ 1 
 

Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Kodów Dostępu Do Portalu Lingua Attack dla            
Klientów b2b a wymienione poniżej terminy oznaczają: 
 

1) OWS - oznacza Ogólne Warunki Sprzedaży Kodów Dostępu do Portalu Lingua dla            
Klientów b2b; 

2) Spółka- oznacza Tutlo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w          
Kielcach, adres: ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, wpisana do rejestru          
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy        
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem          
KRS: 0000651245, REGON: 366126281, NIP: 6572927356, kapitał zakładowy:        
12.900,00 zł, tel: +48 22 247 20 45, e-mail: kontakt@tutlo.pl, która oferuje i sprzedaje              
Kody Dostępu. 

3) Klient - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo            
przedsiębiorców, mający swoją siedzibę lub oddział na terenie Rzeczypospolitej         
Polskiej, zawierający ze Spółką umowę sprzedaży Kodu Dostępu;  

4) Użytkownik- osoba fizyczna, której Klient przekaże Kod Dostępu zakupiony na          
podstawie Umowy pomiędzy Klientem a Spółką. 

5) Strony - oznacza łącznie Spółkę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie OWS; 
6) Operator- oznacza właściciela Serwisu oraz oferowanych w Serwisie Usług; 
7) Serwis- portal internetowy dostępny pod adresem: https://lingua-attack.com/pl; 
8) Usługi- oznacza usługi i produkty do nauki języka angielskiego oferowane przez           

Operatora w Serwisie. 
9) Umowa- oznacza umowę zawartą pomiędzy Spółką a Klientem, której przedmiotem          

jest sprzedaż Kodu Dostępu do Serwisu, na podstawie którego Klient lub Użytkownik            
uprawniony jest do założenia konta w Serwisie celem korzystania z Usług           
świadczonych przez Operatora. 

10) Kod Dostępu- oznacza unikalny ciąg liczb i liter, za pomocą którego Klient może             
założyć konto w Serwisie celem świadczenia Usługi przez Operatora.  

 
 

§ 2 
 

1. Ogólne Warunki Sprzedaży Kodów Dostępu do Portalu Lingua Attack określają          
zasady sprzedaży Kodów Dostępu przez Spółkę na rzecz Klientów będących          
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo          
przedsiębiorców, którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie Rzeczypospolitej          
Polskiej . 
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2. Ogólne Warunki Sprzedaży Kodów Dostępu do Portalu Lingua Attack, stanowią          
integralną część Umowy zawieranej pomiędzy Spółką a Klientem. 

3. Spółka przed zawarciem Umowy nieodpłatnie udostępnia Klientom OWS w systemie          
teleinformatycznym, który może być swobodnie odtwarzany, kopiowany, drukowany        
oraz ściągany w każdym czasie. Dla skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia           
Umowy wymagana jest uprzednia akceptacja przez Klienta niniejszych OWS. 

4. Usługi Operatora są niezależne od usług oferowanych przez Spółkę w ramach           
standardowej oferty. 

5. Wszelkie prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Usługi udostępnionej przez           
Operatora po założeniu konta w Serwisie określone zostały przez Operatora na           
stronie internetowej Serwisu.  
 
 

Zasady sprzedaży oraz wykorzystania Kodów Dostępu 
 

§ 3 
 

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie zamówienia zaakceptowanego przez Strony,         
w którym wskazana zostanie: ilość Kodów Dostępu, termin wykorzystania Kodu          
Dostępu, cena oraz termin płatności. 

2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych i wskaże adres do           
wysłania faktur drogą mailową.  

3. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Spółki. 
4. W wypadku nieterminowej zapłaty, Spółka może naliczyć odsetki ustawowe za          

opóźnienie w transakcjach handlowych. 
5. Kody Dostępu zostaną doręczone w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy w             

formie pliku w wiadomości mailowej na wskazany przez Klienta adres mailowy.           
Korespondencja zawierać będzie również link do Serwisu konieczny do         
wykorzystania Kodu Dostępu.  

6. Klient po otrzymaniu Kodów Dostępu od Spółki uprawniony jest do rozdysponowania           
Kodów Dostępu swoim pracownikom oraz współpracownikom.  

7. Użytkownik, po otrzymaniu Kodu Dostępu uprawniony jest do wpisania Kodu          
Dostępu w odpowiednim polu Serwisu, który umożliwia założenie konta w Serwisie           
zgodnie z wymaganiami Operatora wskazanymi w aktualnych Warunkach        
korzystania z serwisu, celem świadczenia Usługi przez Operatora.  

8. Kod Dostępu może zostać wykorzystany tylko raz. 
9. Aktualne warunki korzystania z Serwisu udostępnione są przez Operatora w          

Serwisie. Użytkownik oraz Klient może zapoznać się z warunkami dokumentu w           
sposób udostępniony przez Operatora. Wskazany dokument określa zasady        
rejestracji, logowania, składania reklamacji oraz informacje dotyczące przetwarzania        
danych osobowych przez Operatora.  

10. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie serwisu oraz udostępnione treści        
jest Operator.  
 
 

 



Odpowiedzialność Spółki 
 

§ 4 
 

1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi             
wobec Klienta zostaje wyłączona. 

2. Wyłączną odpowiedzialność za wady Usług oraz Serwisu związane z         
funkcjonowaniem Usług oraz prezentowanymi treściami ponosi Operator.       
Roszczenia w tym zakresie Klient zobowiązany jest kierować bezpośrednio do          
Operatora zgodnie z zasadami określonymi przez Operatora w warunkach         
korzystania z Serwisu, o których mowa w § 3 ust. 6 OWS. 

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wszelka       
odpowiedzialność Spółki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania        
zobowiązań z Umowy ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość ceny          
określonej w Umowie.  

4. Spółka ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie określonym w § 4 ust.           
4 OWS tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda            
wynikła. Odpowiedzialność Spółki za utracone korzyści jest wyłączona. 

 
Ochrona Danych Osobowych 
 

§ 5 
 

1. Dane Klienta– w zakresie w jakim stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów            
prawa – są  przetwarzane przez  Spółkę jako administratora danych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z obowiązującymi         
przepisami prawa (w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu        
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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]). 

3. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy           
podane  przy zawieraniu Umowy. 

4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się w celu zawarcia i realizacji           
Umowy – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

5. Spółka może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z         
usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:  

a. dostawcy usług informatycznych;  
b. podmioty uczestniczące w procesie zawierania Umowy; 
c. podmioty świadczące usługi marketingowe.  

6. Spółka jest uprawniona do przekazania danych podmiotom trzecim w sytuacji, gdy           
będzie to konieczne do pobrania od Klienta opłat z tytułu sprzedaży Kodu Dostępu.             
Dane mogą zostać udostępnione podmiotom pośredniczącym przy dokonywaniu        
rozliczeń. 

7. Spółka jest uprawniona do udostępnienia danych osobowych również innym         
podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.  



8. Spółka nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za          
wyjątkiem następujących sytuacji:  

a. Udostępniania danych podwykonawcom Operatora (podmiotom, które      
przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Operatorowi usługi         
informatyczne. Operator korzysta wyłącznie z podmiotów należących       
do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają         
zgodność swojego działania z  RODO.  

9. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy przetwarzane są           
przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia          
własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do          
Spółki.  

10. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa w stosunku do          
Spółki:  

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich          
kopii;  

2) prawo do sprostowania danych osobowych;  
3) prawo do usunięcia danych osobowych;  
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
5) prawo do przeniesienia danych osobowych;  
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

11. W celu wykonania powyższych Klient, którego dane dotyczą może skontaktować się           
z Spółką, w zakresie w jakim dane są przetwarzane przez Spółkę.  

12. Spółka zapewnia ochronę udostępnionych przez Klientów danych osobowych.        
Spółka stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne        
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do       
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on          
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę         
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,        
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 
 
Postanowienia końcowe 

 
§ 6  

 
1. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają bezwzględnie        

obowiązujące  przepisy prawa polskiego. 
2. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Zamówienia jest albo stanie się          

nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność           
pozostałych jego postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się zastąpić          
nieważne lub nieskuteczne postanowienia takimi ważnymi i skutecznymi        
postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym         
celom Umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy w umowie ujawni się luka prawna             
albo gdy postanowienie Umowy okaże się niewykonalne. 



3. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o           
zmianie swojego adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, tak szybko          
jak będzie to możliwe po dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później             
jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od wystąpienia takiej zmiany.W przypadku            
nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w zdaniu powyżej,              
korespondencja wysłana na podany w umowie adres lub numer uważana będzie za            
doręczoną.  

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem a Spółką w braku ich polubownego           
rozwiązania, zostają poddane sądowi właściwemu rzeczowo w Warszawie.  

5. Niniejsze OWS obowiązują od 1 lipca 2020 roku.  
6. Załączniki do OWS stanowią integralną jego część.  

 


