
Regulamin serwisu Dailychain.io

obowiązujący od dnia 25.07.2022.

§ 1

1. Niniejszy dokument (zwany dalej jako „Regulamin) określa zasady świadczenia usług drogą
elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dailychain.io (zwanego dalej jako

„Serwis”)

2. Administratorem Serwisu jest Kanga OU z siedzibą w Tallinie, spółka z ograniczona

odpowiedzialnością, oddział w Polsce, adres Oddziału: ul. Uphagena 18, 80-237 Gdańsk wpisana

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla

Gdańska-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

0000951834 i REGON 521213540 (zwany dalej jako „Administrator”).

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie

Regulaminu. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03)

4. Wszelkie treści udostępnione w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny lub

informacyjno-edukacyjny. Wszelkie treści udostępnione w Serwisie nie stanowią doradztwa

inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na

rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wyświetlania w Serwisie reklam oraz treści

sponsorowanych. Administrator jednakże nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam

zamieszczanych w Serwisie, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

§2

1. Administrator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usługę polegającą na

udostępnieniu Serwisu do przeglądania. Serwis zawiera treści związane z tematyką blockchain

oraz walut wirtualnych.

2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne (poza opłatą wynikającą z uzyskania dostępu

do Internetu), wymaga jednakże uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji

postanowień Regulaminu. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z

Regulaminem oraz akceptuje jego treść.

3. Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika urządzenia komunikującego się z Internetem i

wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną
umożliwiającą przeglądanie zasobów Internetu w urządzeniu mobilnym.

4. Usługodawca dołoży staranności, aby Serwis był dostępny 24 godziny na dobę, jednakże nie

gwarantuje on nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika w Serwisie treści o charakterze bezprawnym oraz

takie działanie, które może spowodować zakłócenie, wadliwość lub przerwę w udostępnianiu

Serwisu.

6. Serwis, w tym w szczególności wszelkie treści, kody źródłowe, znaki graficzne są chronione

prawem autorskim i zabronione jest ich jakiekolwiek kopiowanie lub korzystanie niezgodnie z

treścią Regulaminu.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za występujące przerwy w świadczeniu usług drogą
elektroniczną, gdy wynika to z siły wyższej lub spowodowane jest działaniem podmiotów trzecich,

za których nie ponosi odpowiedzialności.



8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści pochodzące i rozpowszechniane w Serwisie

przez inne podmioty, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

§3

1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia Administratorowi reklamacji dotyczącej funkcjonowania

udostępnionego Serwisu.

2. Administrator przyjmuje reklamacje drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email na adres:

contact@dailychain.io

3. Użytkownik składając reklamację powinien podać swoje imię i nazwisko, jak najbardziej pełny opis

przedmiotu reklamacji, żądanie związane z rozpatrzeniem reklamacji oraz sposób w jaki

Użytkownik ma przekazać odpowiedź na reklamację. Jeżeli Użytkownik żąda przesłania

reklamacji w formie pisemnej Użytkownik zobowiązuje się podać adres na jaki należy przesłać
pisemnie reklamację.

4. Administrator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy w terminie 14 dni

od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje na papierze na adres

podany przez Użytkownika lub drogą elektroniczną w zależności od formy złożenia reklamacji lub

wyboru Użytkownika.

5. Użytkownik na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja

2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany

rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w

sporach konsumenckich) ma prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu

rozstrzygania sporów (platforma ODR). Platforma ODR dostępna jest pod adresem internetowym:

http://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§4

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z zasadami przetwarzania

określonymi w Polityce Prywatności.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wówczas Administrator poinformuje

Użytkowników o obowiązywaniu zmienionej wersji Regulaminu za pośrednictwem Serwisu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla

całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w

Regulaminie jest prawo polskie.


