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REGULAMIN SERWISU DADA CLUB 

obowiązujący w aktualnej wersji od dnia 01.01.2023 r. 

 

§ 1 DEFINICJE 

 

1. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w 

podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego: 

JMP   Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (62-

025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, NIP: 

7791011327 oraz REGON 63030302300000, kapitał zakładowy: 

798.214.120,00 zł, w całości wpłacony, nr BDO: 000004585; tel. (22) 

(22) 205 33 00, e– mail: bok@biedronka.pl, adres do korespondencji 

ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa; 

KONTO  konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie; 

POLITYKA PRYWATNOŚCI polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych w 

SERWISU  ramach Serwisu, w tym w celu założenia  Konta dostępna na stronie 

Serwisu; 

REGULAMIN / REGULAMIN   niniejszy dokument, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z 

SERWISU  dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

SERWIS  serwis internetowy udostępniany przez JMP pod  aktualnym adresem 

URL www.dadaclub.pl oraz pod adresami będącymi 

przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym 

jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go 

zastąpi; 

UMOWA O PROWADZENIE  umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w rozumieniu 

KONTA  przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, polegających na prowadzeniu Konta; 

USŁUGI  usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną; 

UŻYTKOWNIK  osoba korzystająca z usług JMP w ramach Serwisu będąca 

konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów. 

2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało 

w liczbie pojedynczej czy mnogiej. 

3. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z kontekstu, ilekroć w jakichkolwiek materiałach używanych lub 

udostępnionych przez JMP, w tym w szczególności na stronie Serwisu są (albo były) używane terminy i 

pojęcia o zbliżonej treści lub znaczeniu do pojęć zdefiniowanych w niniejszym paragrafie (np. odniesienia 

do Regulaminu Serwisu), mają one znaczenie nadane im w niniejszym Regulaminie dla pojęć w nim 
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zdefiniowanych, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub 

użycia dodatkowych członów itp.  

4. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu Serwisu stanowią jego integralną część. 

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU 

 

1. Serwis jest skierowany do rodziców oraz opiekunów prawnych, którzy są zainteresowani tematyką 

żywienia i rozwoju dziecka, promocji i ochrony stanu zdrowia, w szczególności promowania zdrowego 

trybu życia, odżywiania, a także żywienia, pielęgnacji i wychowywania  dzieci. W ramach Serwisu JMP 

udostępnia i kieruje do Użytkowników spersonalizowane oferty, komunikację, treści inspiracyjno-

poradnikowe, rekomendacje oraz konkursy i promocje dopasowane do ich potrzeb, a także potrzeb ich 

dzieci, w szczególności wieku oraz płci dziecka. 

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Serwisu oraz jego 

przestrzegania. 

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub  naruszających 

dobre obyczaje oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu lub Usług nieodpłatnych świadczonych 

przez JMP, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste jak i 

autorskie prawa majątkowe osób trzecich. 

4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach Serwisu przez JMP lub jego kontrahentów, w 

szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, do 

oprogramowania, know – how, prawa do znaków towarowych oraz wchodzących w ich skład elementów 

graficznych, zdjęć, opisów i innych elementów udostępnionych w ramach Serwisu, przysługują JMP lub 

odpowiednio spółkom grupy, do której JMP należy lub partnerom JMP, z którymi JMP zawarł odpowiednie 

umowy. 

5. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych określonych 

w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu Serwisu. 

6. Prezentowane na stronie Serwisu poglądy, w szczególności, ale nie wyłącznie, opinie i informacje na 

temat parentingu (rodzicielstwa), pielęgnacji ciała i zdrowia, porady profilaktyczne, regeneracyjne i 

produktowe, mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, a zatem nie stanowią porady 

kosmetycznej, farmaceutycznej, medycznej, czy oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem, czy 

opinią JMP. 

7. JMP dokłada szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy i sztuce 

pielęgnacji dzieci. JMP w Serwisie nie udziela indywidualnej pomocy ani porad w szczególności porad 

farmaceutycznych czy medycznych ani nie świadczy usług medycznych, kosmetycznych czy 

farmaceutycznych, a strona Serwisu jest przede wszystkim serwisem informacyjnym oraz 

komunikacyjnym. 

8. Użyte na stronie Serwisu zwroty "porady" i "pomoc" powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane 

jako wsparcie w problemach związanych wychowaniem i pielęgnacją dzieci. Nie mogą być traktowane na 

równi z fachowymi poradami udzielanymi indywidualnie przez uprawnionych do tego profesjonalistów, w 

tym jednostki i instytucje, w szczególności psychologów, lekarzy, kosmetologów, czy farmaceutów. 
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§ 3 ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA 

 

1. Konto w Serwisie może założyć każdy Użytkownik, który jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą 

pełną zdolność do czynności prawnych posiadający dziecko lub dzieci. Zakładając Konto Użytkownik 

oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i jest rodzicem albo opiekunem prawnym dziecka/dzieci. 

2. W celu utworzenia Konta w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji 

w Serwisie. 

3. W celu dokonania rejestracji przez Użytkownika konieczne jest: 

a) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej, 

b) wypełnienie formularza rejestracji udostępnionego przez JMP w Serwisie i jego przesłanie drogą 

elektroniczną, przy użyciu odpowiedniej funkcji znajdującej się pod formularzem rejestracji, 

c) potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności 

Serwisu (dostępnej w Serwisie) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracji, 

d) wyrażenie zgody na przesyłanie przez JMP drogą elektroniczna (e-mail, SMS, MMS, powiadomienia 

push) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

4. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracji Konta zawiera co najmniej – pola obowiązkowe: 

a) adres e-mail Użytkownika, 

b) datę urodzenia dziecka Użytkownika i  

c) płeć dziecka Użytkownika.  

5. Opcjonalnie Użytkownik może podać również swój numer telefonu oraz imię dziecka Użytkownika. 

6. W przypadku, gdy Użytkownik, który nie posiada dzieci, spodziewa się narodzin dziecka, po wybraniu 

odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracji może podać przewidywaną datę narodzin dziecka (w okresie 

najbliższych 9 miesięcy) i wyrazić chęć otrzymania przypomnienia o rejestracji w Serwisie. W takim 

wypadku, po upływie ok. 14 dni od przewidywanej daty narodzin dziecka, wskazanej przez Użytkownika, 

do Użytkownika wysłane zostanie przypomnienie o możliwości dokonania rejestracji w Serwisie. 

7. Podczas rejestracji w Serwisie, Użytkownik będący jednocześnie posiadaczem karty Moja Biedronka, 

wydanej w ramach programu lojalnościowego JMP Moja Biedronka może również wyrazić zgodę na 

powiązanie danych z Konta z kartą Moja Biedronka. W takiej sytuacji obowiązkowe jest podanie numeru 

telefonu Użytkownika, na który zarejestrowana jest karta Moja Biedronka. Dane osobowe zapisane na 

Koncie Użytkownika w postaci data urodzenia swojego dziecka (dzieci), płeć swojego dziecka (dzieci) 

mogą zostać połączone z danymi Użytkownika posiadającego kartę Moja Biedronka, w ramach programu 

lojalnościowego JMP Moja Biedronka, z którego korzystanie jest możliwe na podstawie odrębnego 

regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na powiązanie danych z Konta z kartą Moja Biedronka, 

Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka (lub dzieci) 

Użytkownika, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji/zakładce Konta i złożyć 

oświadczenie o byciu rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka (lub dzieci), którego dane zostały 

podane, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
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8. Po przesłaniu JMP wypełnionego formularza rejestracji, na wskazany przez Użytkownika adres poczty 

elektronicznej JMP niezwłocznie prześle potwierdzenie dokonania rejestracji w Serwisie. Podczas 

rejestracji Użytkownik ustala, wg udostępnionych przez JMP instrukcji, indywidualne hasło w celu 

zabezpieczenia dostępu do Konta. 

9. Hasło, o którym mowa w ust. 8 powyżej ma charakter poufny. Użytkownik jest zobowiązany do 

zachowania hasła dostępu do Konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim. W przypadku 

powzięcia przez Użytkownika informacji o nieautoryzowanym wykorzystaniu Konta lub jakimkolwiek 

innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować JMP 

o ww. zajściu. 

10. Użytkownik zobowiązany jest do podawania przy rejestracji w Serwisie, wyłącznie prawdziwych, 

aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika oraz w razie konieczności ich niezwłocznego 

aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania 

obowiązków określonych niniejszym Regulaminem.  

11. Po zalogowaniu do Konta, Użytkownik, może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji w 

tym m.in. zmiany hasła do Konta, w zakładce „Moje dane”.  

12. Z chwilą ukończenia procesu rejestracji, zgodnie z ust. 3 i 8 powyżej, Użytkownik zawiera z JMP Umowę 

o Prowadzenie Konta. Umowa o Prowadzenie Konta zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać 

wypowiedziana zgodnie z zasadami wskazanymi w § 4, §5, § 7 ust. 3 lub § 10 ust. 8 - 9 niniejszego 

Regulaminu. 

13. Użytkownik ma prawo posiadać wyłącznie jedno aktywne Konto w Serwisie. W przypadku uzyskania 

przez JMP informacji, że Użytkownik posiada więcej niż jedno aktywne Konto, JMP może skontaktować 

się z Użytkownikiem, w celu wyjaśnienia sprawy, żądać od Użytkownika dodatkowych informacji w celu 

potwierdzania, że Użytkownik jest właścicielem Konta, usunąć wszystkie lub niektóre Konta Użytkownika 

będące wynikiem wielokrotnej rejestracji lub podjąć inne niezbędne działania w celu realizacji 

postanowień Regulaminu Serwisu w szczególności skutecznego wdrożenia zasady, o której mowa w 

zdaniu pierwszym powyżej. O podjętych decyzjach i ewentualnych, mających zastosowanie środkach 

Użytkownik zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub na adres poczty elektronicznej. 

 

 

§ 4 USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGA ELEKTRONICZNĄ 

 

1. Za pośrednictwem Serwisu, JMP świadczy nieodpłatnie następujące Usługi: 

a) prowadzenie Konta; 

b) formularz kontaktowy; 

c) usługi informacyjne; 

d) inne funkcjonalności Serwisu, które będą uruchamiane stopniowo wraz z rozwojem Serwisu, z 

zakresu tematyki żywienia, rozwoju, wychowania dziecka, określone w odrębnych postanowieniach 

lub regulaminach. 

2. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu z JMP poprzez 

wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie. 
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3. Umowy o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) powyżej, zawierane są z chwilą 

rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu w odpowiednim zakresie, a ulegają rozwiązaniu z 

chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu. 

4. W ramach Konta (tj. w związku z jego rejestracją lub korzystaniem z Konta) JMP umożliwia Użytkownikom 

dodatkowo, w szczególności: 

a) dostęp oraz możliwość dołączenia do konkursów i akcji promocyjnych dostosowanych do potrzeb 

Użytkownika i jego dziecka, w szczególności wieku dziecka, organizowanych za pośrednictwem 

Serwisu; 

b) zarządzanie danymi osobowymi Użytkownika przypisanymi do Konta w ramach funkcjonalność 

zakładki „Moje dane”, w tym uzupełnianie informacji o dane kolejnych dzieci Użytkownika. 

5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta poprzez: 

a) usunięcie Konta w Serwisie, z poziomu Konta; 

b) przesłanie JMP wiadomości e-mail na adres: bok@biedronka.pl zawierającej żądanie usunięcia 

Konta; 

c) kontakt telefoniczny pod nr 800 080 010 (z telefonu komórkowego) lub (22) 205 33 00 (z telefonu 

stacjonarnego lub z zagranicy) (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora).  

6. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez JMP żądania usunięcia 

Konta lub wniosku, o który mowa w ust. 5 a) i b) zdanie ostatnie powyżej, na adres poczty elektronicznej 

Użytkownika wskazany przy rejestracji, zostanie skierowana wiadomość  e-mail z potwierdzeniem 

usunięcia Konta Użytkownika. 

7. W związku z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji 

handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez 

zaznaczenie odpowiedniej opcji w Serwisie, JMP będzie przesyłać do niego spersonalizowane informacje 

handlowe dotyczące towarów, usług, innych świadczeń lub promocji oferowanych przez JMP, 

dopasowanych do potrzeb Użytkownika i jego dziecka/dzieci, w szczególności dopasowanych do wieku 

dziecka/dzieci Użytkownika na podany przez Użytkownika adres e-mail lub, jeżeli Użytkownik podał 

numer telefonu, za pośrednictwem SMS, MMS lub za pośrednictwem powiadomień push. Wyrażenie 

zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

założenia Konta w Serwisie. 

 

§ 5 Odpowiedzialność dotycząca Usługi prowadzenia Konta  

 

1. JMP ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Usługi prowadzenia Konta  w terminie oraz 

brak zgodności Usługi prowadzenia Konta z Regulaminem.  

2. W przypadku, gdy Usługa prowadzenia Konta, nie została dostarczona w terminie, Użytkownik ma 

prawo wezwania JMP  do jej dostarczenia, na zasadach wskazanych w § 6 Regulaminu  właściwych 

przy składaniu reklamacji. Jeżeli JMP  nie dostarczy Usługi prowadzenia Konta niezwłocznie lub w 

dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy 

o prowadzenie Konta.  

mailto:bok@biedronka.eu
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3. Użytkownik może odstąpić od Umowy o Prowadzenie Konta bez wzywania do dostarczenia Usługi 

prowadzenia Konya, jeżeli: 

a) JMP oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi prowadzenia 

Konta, lub  

b) Użytkownik i JMP uzgodnili lub z okoliczności wynika, że określony termin dostarczenia 

Usługi prowadzenia Konta miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a JMP nie dostarczył jej 

w tym terminie. 

4. W przypadku świadczenia Usługi prowadzenia Konta  w sposób niezgodny z Regulaminem, 

Użytkownik może żądać doprowadzenia Usługi prowadzenia Konta  do zgodności z Regulaminem, 

na zasadach wskazanych w § 6 Regulaminu, właściwych przy składaniu reklamacji.  

5. JMP może odmówić doprowadzenia Usługi prowadzenia Konta do zgodności z Regulaminem, jeżeli 

doprowadzenie do zgodności Usługi prowadzenia Konta z Regulaminem jest niemożliwe albo 

wymagałoby nadmiernych kosztów dla JMP. 

6. JMP doprowadza Usługę prowadzenia Konta do zgodności z Regulaminem w rozsądnym czasie od 

chwili, w której JMP został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z Regulaminem i 

bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są 

wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Usługi o prowadzenie Konta do zgodności z Regulaminem 

ponosi JMP.  

7. Użytkownik może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Prowadzenie Konta: 

a) jeżeli zgodnie z odpowiedzią przekazaną Użytkownikowi przez JMP, na żądanie Użytkownika 

złożone  na podstawie ust. 4 powyżej, doprowadzenie do zgodności Usługi prowadzenia 

Konta z Regulaminem jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,  

b) JMP nie doprowadzi Usługi prowadzenia Konta do zgodności z Regulaminem, zgodnie z 

żądaniem Użytkownika złożonym na podstawie ust. 4 powyżej, 

c) brak zgodności Usługi prowadzenia Konta z Regulaminem występuje nadal, mimo że JMP 

próbował doprowadzić Usługę prowadzenia Konta do zgodności z Regulaminem, zgodnie z 

żądaniem Użytkownika złożonym na podstawie ust. 4 powyżej 

d) brak zgodności Usługi prowadzenia Konta  z Regulaminem jest na tyle istotny, że uzasadnia 

natychmiastowe odstąpienie, bez uprzedniego skorzystania przez Użytkownika z środka 

ochrony w postaci  złożenia żądania doprowadzenia Usługi prowadzenia Konta  do zgodności 

z Regulaminem,  

e) z oświadczenia JMP, wyraźnie wynika, że JMP nie doprowadzi Usługi prowadzenia Konta do 

zgodności z Regulaminem w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla 

Użytkownika.  

8. JMP ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi prowadzenia Konta z Regulaminem, 

który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym Usługa prowadzenia Konta miała być 

dostarczana.  
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§ 6 REKLAMACJE NIEODPŁATNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ JMP DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ 

1. Reklamacje dotyczące usług nieodpłatnych świadczonych przez JMP drogą elektroniczną mogą być 

składane: 

a) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej JMP: bok@biedronka.pl  

b) za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego przez JMP w Serwisie oraz 

c) za pośrednictwem infolinii JMP pod nr 800 080 010 (z telefonu komórkowego) lub (22) 205 33 00 (z 

telefonu stacjonarnego lub z zagranicy) (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora).  

2. JMP rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi. 

 

§ 7 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU 

 

1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności Serwisu oraz regulaminów 

odrębnych znajdujących się w Serwisie, w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do 

Użytkownika. 

b) podawania w formularzach udostępnionych przez JMP w Serwisie wyłącznie prawdziwych, 

aktualnych i wszystkich koniecznych danych oraz w razie konieczności ich niezwłocznego 

aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania 

zawartej przez Użytkownika z JMP Umowy o Prowadzenie Konta oraz świadczenia przez JMP 

pozostałych Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie Serwisu oraz regulaminach 

odrębnych; 

c) powstrzymania się od zamieszczania w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem, 

wulgarne, krzywdzące, napastliwe, prawnie niedozwolone, obsceniczne, sprzeczne z zasadami 

przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające 

godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, zawierają groźby, 

pomówienia; 

d) powstrzymania się od umieszczania w Serwisie (w tym w ramach Konta), wyświetlania, wysyłania 

pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób elementów zawierających wirusy 

komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, 

zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, 

bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego JMP; 

e) niezakłócania i nieprzerywania pracy Serwisu, serwerów lub sieci połączonych z Serwisem oraz 

nienaruszania wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych z 

Serwisem; 

f) korzystania z Serwisu, w tym z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, oferowanych przez 

JMP w sposób niezakłócający korzystania z Serwisu i Usług przez pozostałych Użytkowników oraz 

niezakłócający funkcjonowania Serwisu i JMP, 

mailto:bok@biedronka.eu
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g) powstrzymania się od działań mogących doprowadzić do nieautoryzowanej modyfikacji informacji 

zamieszczanych w Serwisie przez JMP, 

h) niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji 

nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników. 

2. JMP zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczonych w Serwisie przez 

Użytkownika w ramach korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie Serwisu, w 

szczególności, co do których JMP stwierdził, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu 

Serwisu lub obowiązującego prawa. 

3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w § 7 ust. 1 lit. b)-h) JMP może 

wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie 

Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, naruszenia obowiązków, o których mowa w § 7 

ust. 1 lit. a) JMP może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie Serwisu ze skutkiem natychmiastowym: 

a) pod warunkiem, że naruszenie przez Użytkownika obowiązków wynikających z § 7 ust. 1 lit. a) jest 

rażące lub 

b) po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia naruszeń wysłanego przez JMP na adres poczty 

elektronicznej Użytkownika i po bezskutecznym upływie minimum 3 dniowego terminu 

wyznaczonego przez JMP na zaprzestanie/usunięcie przez Użytkownika naruszeń lub ich skutków. 

 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES 

 

1. Administratorem danych osobowych w ramach Serwisu jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5. 

2. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu i w związku z korzystaniem z Serwisu oraz 

realizacji przez JMP celów Serwisu, w szczególności dostarczania spersonalizowanych ofert, komunikacji 

oraz rekomendacji dopasowanych do wieku oraz płci dziecka Użytkownika. 

3. Użytkownikowi przysługuje szereg praw wobec jego danych osobowych, które może wykonać kontaktując 

się z administratorem w sposób wskazany w Polityce Prywatności Serwisu. 

4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i wykorzystania plików cookies zostały 

opisane odpowiednio w Polityce Prywatności Serwisu i w Polityce Cookies. 

 

§ 9 PRZERWY TECHNICZNE 

 

1. JMP dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W 

przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź 

oprogramowaniem, JMP podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć 

negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. 

2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez JMP w miarę możliwości w godzinach nocnych, 

celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników. 



9 
 

3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła 

możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu. 

4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu inny niż 

wskazany w ust. 3 powyżej 

 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie. 

2. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie Serwisu stosuje się prawo polskie, chyba, że co 

innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. 

3. Użytkownicy mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu Serwisu na stronie 

Serwisu lub pobierając go w formacie PDF na urządzenie końcowe, z którego korzystają, a także 

sporządzając jego wydruk. 

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu Serwisu przestanie obowiązywać wskutek zmian 

przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie 

pozostałych postanowień Regulaminu Serwisu. 

5. Wszelkie spory pomiędzy JMP, a Użytkownikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą 

rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

6. JMP zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu Serwisu. 

JMP poinformuje Użytkowników o zmianach niniejszego Regulaminu Serwisu, poprzez zamieszczenie 

ujednoliconego tekstu Regulaminu Serwisu oraz informacji na ten temat w Serwisie. Jeżeli nic innego nie 

wynika z Regulaminu Serwisu oraz bez uszczerbku dla uprawnień Użytkownika w zakresie rozwiązania 

usług świadczonych w sposób ciągły drogą elektroniczną, przewidzianych w § 4 powyżej, wszelkie zmiany 

Regulaminu Serwisu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania. 

7. Wszelkie umowy z JMP zawierane są w języku polskim. 

8. JMP jest uprawniony do ograniczenia, zmiany bądź likwidacji niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym 

zawieszenia lub zakończenia jego prowadzenia, w każdym czasie, o czym Użytkownicy zostaną 

poinformowani z zachowaniem co najmniej 7 dniowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, JMP poinformuje Użytkowników o planowanych działaniach w formie komunikatu 

zamieszczonego w Serwisie. W sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, wszelkie umowy zawarte z 

JMP ulegają rozwiązaniu w odpowiednim zakresie, w terminie wskazanym w odpowiednim komunikacie, 

bez wpływu na prawa nabyte Użytkowników. 

9. JMP jest uprawniony do likwidacji wszystkich funkcjonalności Serwisu, co spowoduje zakończenie jego 

prowadzenia, w każdym czasie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 

14 dniowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, JMP poinformuje Użytkowników 

o planowanych działaniach w formie komunikatu zamieszczonego w Serwisie oraz wiadomości e-mail 

wysłanej na adres e-mail Użytkowników, którzy posiadają Konto w Serwisie. W sytuacji o której mowa w 
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niniejszym ustępie, wszelkie umowy zawarte z JMP ulegają rozwiązaniu w odpowiednim zakresie, w 

terminie wskazanym w odpowiednim komunikacie, bez wpływu na prawa nabyte Użytkowników. 

10. Z JMP można się kontaktować: 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@biedronka.pl, 

b) nr 800 080 010 (z telefonu komórkowego) lub (22) 205 33 00 (z telefonu stacjonarnego lub z 

zagranicy) (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora),  

c) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. 

 

Załącznik nr 1: Minimalne wymagania techniczne. 

Do działania strony internetowej Serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie mobilne posiadające 

łącze internetowe. JMP dołoży starań aby strona internetowa pod adresem URL www.dadaclub.pl poprawnie 

działała na przeglądarkach internetowych w wersjach opublikowanych nie wcześniej niż rok przed 

wdrożeniem strony, tj. m.in. Google Chrome 72.0, Firefox 65.0, Opera 58.0, Edge 44.17763. Dbając o 

bezpieczeństwo Użytkownika zawsze zaleca się aktualizację przeglądarki internetowej do jej najnowszej 

wersji. Ponadto wymaga się, aby przeglądarka internetowa miała włączoną obsługę JavaScript oraz plików 

cookies. Minimalna wymagana szerokość ekranu urządzenia,  to 320px. 
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