1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej
jako: „Użytkownicy”) z serwisu Keysender.co.uk (dalej jako: „Serwis”), oraz z usług oferowanych za jego
pośrednictwem.
1.2. Usługodawcą Serwisu jest Keysender.co.uk (dalej jako: „Usługodawca”).
1.3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) wspomagające
sprzedaż w serwisie aukcyjnym Allegro.pl oraz ebay.com
1.4. Usługodawca zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje
również do wiadomości iż zna postanowienia regulaminu serwisu Allegro.pl i/lub ebay.com i korzystając z
usług serwisu nie złamie postanowień regulamninów obu serwisów.
1.5. Korzystanie z Usług dla sprzedających jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie.
2. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne
2.1. Dostęp do usług oferowanych przez serwis Keysender.co.uk posiadają wszyscy Użytkownicy sieci
Internet będący posiadaczami konta w serwisie Allegro.pl i/lub ebay.com.
2.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełen dostęp będą
posiadać wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu i uiszczą odpowiednią
opłatę.
2.3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny
Użytkownika następujących minimalnych wymagań:
a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari
b) strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 1024x768
2.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne
występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają
Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
3. Rejestracja Użytkowników w Serwisie i zasady korzystania z Usług
3.1. Usługodawca informuje, że dostęp do Usług określonych w pkt 1.3 jest możliwy po zarejestrowaniu
się Użytkownika w ramach Serwisu i w przypadku wybrania opcji premium - uiszczeniu opłaty.
3.2. Po dokonaniu opłaty, konto Użytkownika zostanie zasilone adekwatną do wysokości opłaty ilością
kredytów.
3.3. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Użytkownika, następuje
w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.
3.4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
a) Adres email
b) hasło
c) Imię
d) nazwisko
e) numer telefonu
f) zaznaczenia checkboxa świadczącego o zapoznaniu się z zasadami regulaminu

3.5. Hasło podane w procesie rejestracji zostajnie zaszyfrowane i nie będzie możliwe odczytanie go przez
osoby postronne.
3.6. Użytkownik jest zobowiązany do:
a) podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie
naruszających praw osób trzecich.
b) zachowania w tajemnicy hasła dostępu i nieudostępniania go osobom trzecim.
3.7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za
ujawnienie osobom trzecim swojego loginu lub hasła dostępu do konta. Użytkownik ponosi również
wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.
3.8. Po prawidłowym zarejestrowaniu się, aktywacji i uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnie z punktami
poprzedzającymi, Użytkownik ma możliwość skorzystania z płatnych usług za pośrednictwem Serwisu.
4. Ogólne zasady korzystania z Serwisu
4.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem,
obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a
w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
4.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie
określonego oprogramowania oraz urządzeń.
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w ramach Serwisu nie zamówionej
informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont
innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności
informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych
Użytkowników.
c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z
poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw.
4.3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w pkt 4.2, Usługodawca
może niezwłocznie zablokować jego konto oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do
naprawienia poniesionej w związku z tym związku szkody.
4.4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę, w sposób określony w pkt 8.6
poniżej, o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o
jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Opłaty za usługi premium
5.1. Korzystanie z usług premium rozliczane będzie poprzez kredyty dostępne na koncie użytkownika.
5.2. Użytkownik w każdej chwili może skorzystać z podstrony służącej doładowaniu stanu kredytów na
koncie użytkownika.
5.3. Dokonując płatności użytkownik wyraża zgodnę na pobranie danej kwoty z konta użytkownika.
5.4. Koszt kredytów jest zmienny, a ich aktualną cenę można sprawdzić w zakładce "Moje konto" na
stronie internetowej systemu.
5.5. Każdy zakupiony kredyt użytkownik może wykorzystać na wysłanie jednej wiadomości z kodem do

kupującego.
5.6. Doładowania konta księgowane są automatycznie, lecz w skrajnych przypadkach czas oczekiwania na
doładowanie może się zwiększyć do 24 godzin.
6. Monitorowanie aukcji sprzedażowych za pomocą serwisu
6.1. Użytkownik tworząc nowy monitor aukcji zezwala Administratorowi serwisu na dodanie wpisu do tej
aukcji informującego o obsłudze wysyłki poprzez Keysender.co.uk.
6.2. Użytkownik serwisu otrzymuje dostęp do historii wysłanych wiadomości poprzez serwis.
6.3. Administrator informuje, że monitor aukcji może zostać zablokowany w przypadku naruszenia
niniejszego regulaminu.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy
7.1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający
poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych
Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
7.2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z
dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu,
ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu.
7.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem
faktycznym.
b) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z
Serwisu – praw osób trzecich.
c) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika.
d) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jej niedostępności, spowodowanych
przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie
był w stanie zapobiec.
e) niemożność lub opóźnienie w wysyłce wiadomości przez Użytkownika w ramach skorzystania z Usług z
powodu przeszkód technicznych spowodowanych przez operatorów pocztowych.
f) treść wiadomości wysyłanych wraz ze sprzedawanym towarem.
g) problemy techniczne spowodowanych przez webapi Allegro lub Ebay/Paypal.
h) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień
niniejszego Regulaminu.
7.4. Z faktu, że Serwis jest łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi
należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych
serwisów lub ich zawartość.
7.5. Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje, że wysyłając sprzedawane towary w ramach korzystania
z Usług, Usługobiorca nabędzie tytuł prawny do korzystania z tychże plików.

8. Polityka Prywatności
8.1. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych,
następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8.2. Dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane Użytkowników
określone w pkt 3.5. Użytkownik Serwisu może powierzyć Usługodawcy do przetwarzania również dane
opcjonalne.
8.3. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez
Usługodawcę swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu z zastrzeżeniem danych, do
których przetwarzania Usługodawca pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa.
Żądanie Użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia
konta Użytkownika.
8.4. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych
Użytkowników, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych osobowych, Użytkownik może
skontaktować się z Usługodawcą w sposób określony w pkt 8.6 niniejszego Regulaminu.
9. Zakończenie korzystania z Serwisu
9.1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu, w szczególności
wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych
opcji Serwisu.
9.2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług Serwisu (blokując lub
usuwając jego konto) jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu,
ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w
szczególności gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji w ramach Serwisu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,
wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
c) naruszy zasady bezpieczeństwa określone w pkt 4.2.
d) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne,
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
zasprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
9.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej
rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
9.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn,
działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku
zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
10. Postępowanie reklamacyjne
10.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy zgłaszać na
następujący adres email: edkeysender@gmail.com.

10.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail jak również dokładny opis i
powód zgłoszenia reklamacji.
10.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje
niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy
podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed
rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych
wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
10.4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo
odwołania się od decyzji Usługodawcy.
10.5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez
Usługodawcę rozpatrywane.
10.6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować
na następujący adres e-mail: edkeysender@gmail.com.
11. Postanowienia końcowe
11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków
wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów
podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw
i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany
Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane
są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w
ramach Serwisu.
11.3. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w
szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści,
logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw
wyłącznych Usługodawcy.
11.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz innych ustaw.
11.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
11.6. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym
czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie która umożliwia
jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
11.7. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz Usługach
oferowanych za jego pośrednictwem na stronach internetowych Serwisu.

1. General Provisions
1.1. These regulations (hereinafter referred to as "Terms") govern your use of users (hereinafter
referred to as "Users") of the service Keysender.co.uk (hereinafter referred to as "Service"), and the
services offered through it.
1.2. Service provider is Keysender.co.uk (hereinafter referred to as "Service Provider").
1.3. Through the Service Provider provides services (hereinafter: the "Services") on sales support and
ebay.com auction Allegro.pl
1.4. Service Provider reserves that accepting the provisions of these Terms and Conditions, you also
acknowledge that they knew about the provisions of the Rules of the Allegro.pl and / or ebay.com
and using of service will not break the provisions of regulamninów both websites.
1.5. Use of the Services for sellers is paid for and carried out under the terms of these Regulations.
2. Rules User access to the Website and technical requirements
2.1. Access to the services offered by the service Keysender.co.uk are all members of the Internet are
holders of an account with Allegro.pl and / or ebay.com.
2.2. Service Provider reserves the right to extract resources of the Service, to which full access will
have only Members who register within the Service and pay the appropriate fee.
2.3. Use of the Service is subject to the condition that the User's computer system following
minimum requirements:
a) the application browsers: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari
b) The website is optimized resolution: 1024x768
2.4. The Service Provider shall not be liable for technical problems or limitations occurring on the
hardware of the user, which might prohibit the use of the Service and offered via the Services.
3. The registration of users on the Service and terms of use of the Services
3.1. The Service Provider informs that the access to the services referred to in paragraph 1.3 is
possible after registration of a user within the Service and if you select premium - payment of a fee.
3.2. After payment, your account will be credited with an adequate amount of the fee to the amount
of loans.

3.3. User registration within the Service, and thus create a user account shall be effected by filling the
registration form available on one side of the Site.
3.4. Fill out the registration form requires the User following data:
a) E-mail address
b) password
c) Name
d) the name
e) the telephone number
f) select the checkbox provider of hearing the rules and regulations
3.5. Password provided during the registration process shall then be encrypted and will not be able
to read it by unauthorized persons.
3.6. User is obliged to:
a) provide data truthful, accurate and timely, not misleading, and does not infringe the rights of third
parties.
b) keep secret password and not to disclose it to third parties.
3.7. You are solely responsible for the content of the information submitted as well as the disclosure
to third parties your username or password to access your account. The user bears the sole
responsibility for the acts done with the help of the information submitted.
3.8. After proper registration, activation and payment of the appropriate fee in accordance with the
preceding points, you have access to the paid services through the Service.
4. General principles of Service
4.1. User is obliged to use the Service in accordance with these Regulations, applicable law, general
principles of using the Internet and the objectives of the creation of the Service, in particular, in a
way that does not violate the rights of others and the rights and interests of the Service Provider.
4.2. User is obliged in particular to:
a) use the Website in a way that does not distort its functioning, in particular through the use of
specific software and devices.
b) to refrain from actions such as sending and / or placing on the Service unsolicited commercial
information (ie. spam); and several times in the Service's registration; using the accounts of other
users or share your account to other users; making activities or any other information aimed at
coming into possession of passwords or codes other users.
c) use of the Service without major inconvenience to other users and for Service Providers,
respecting their personal property and all their rights.

4.3. If it is determined that the user is permitted to the activities described in paragraph 4.2, the
Service Provider may immediately block his account and has the right to take any action leading to
compensation for the loss in connection with this relationship damage.
4.4. User is obliged to immediately notify Service Provider in the manner specified in paragraph 8.6
below, of any unauthorized use of your account, as well as any case of violation of the principles set
out in these Rules.
5. The fees for premium services
5.1. Using premium services will be billed through credit available on your account.
5.2. The user may at any time make use of sub-servant status of loans to top up your account.
5.3. When making a payment you hereby comply to download the relevant amount from your
account.
5.4. The cost of credit is variable, and their current price, you can check the "My Account" on the
website of the system.
5.5. Each purchased credit you can use to send a single message with the code to the buyer.
5.6. Recharges are posted automatically but in extreme cases the waiting time to recharge may
increase to 24 hours.
6. Monitoring auction sales through service
6.1. The user creating a new monitor auction site allows the Administrator to add an entry to this
auction informing about the use shipping by Keysender.co.uk.
6.2. Service user gets access to the history of sent messages through the service.
6.3. Administrator announces that the auction monitor may be blocked in case of violation of these
regulations.

7. Liability Service Provider
7.1. The service provider conducts ongoing supervision over the technical functioning of the Service,
ensuring the correctness of his actions. However, the Service Provider does not guarantee
continuous availability of web sites Service, as well as their flawless functioning.
7.2. Service Provider reserves the right to withdraw or modify certain Services Site for any reason,
and reserves the right to temporarily cease operation of the Service, due to eg. For maintenance
services related to the modification of the Service.
7.3. The service provider is not liable for:
a) a request by a User during his registration on the Site, data inconsistent with the facts.

b) any damage caused by the breach by the User - in connection with your use of the Service - the
rights of third parties.
c) the effects caused by the acquisition by a third party customer password.
d) damage resulting from disruptions in the operation of the Service or its unavailability, caused by
reasons beyond the Service Provider or events that have occurred as a result of which the Service
Provider was unable to prevent.
e) failure or delay in shipping a message by the user in the context of use of the service due to
technical obstacles caused by the postal operators.
f) the contents of messages sent along with the product you are selling.
g) the technical problems caused by webapi Allegro or Ebay / Paypal.
h) any other damage caused by failure with the terms hereof.
7.4. The fact that the Service is connected through the Internet references (links) of web services
belonging to third parties, it does not follow that the Service Provider is responsible for the activities
of these sites or their contents.
7.5. The service provider is in no way guarantees that by sending the goods sold under the use of the
Services, Client acquires legal title to the use of these files.
8. Privacy Policy
8.1. Data relating to Users, including those of a personal data shall be in accordance with the Act of
29 August 1997. On the Protection of Personal Data (Dz. U. of 2002., No. 101, item. 926, as
amended.) And the Law on 18 July 2002. on the provision of electronic services (Dz. U. of 2002., No.
144, item. 1204, as amended.).
8.2. For the purposes of the provision of services within the Service The service provider processes
the data Users specified in paragraph 3.5. Service User may entrust the Provider to process the data
optional.
8.3. Service User may at any time request to add, amend or delete the Service Provider of your
personal data processed in the framework of the Service, subject to data processing for which the
Service Provider remain authorized under the relevant legislation. Service User's request to remove
the data is obligatory tantamount to a request to remove the User's account.
8.4. For information on the privacy policy, personal data processing Users, change or update of
previously submitted personal information, you may contact the Service Provider in the manner
specified in Section 8.6 hereof.
9. Termination of Service
9.1. You may at any time resign from using the Website Services, in particular when they do not
accept the changes made in the Terms and Conditions or modify certain options Service.

9.2. Your service provider may deprive's right to use the Website Services (blocking or removing his
account) and can restrict its access to the services offered through the Service with immediate effect,
in the event of a breach by the User of these Regulations, in particular if the User:
a) provided during the registration on the Service Data untrue, inaccurate or outdated, misleading or
violate the rights of third parties.
b) is allowed through the Service violation of personal rights of third parties.
c) violate safety rules set out in paragraph 4.2.
d) commit other behaviors that are considered by the Service Provider reprehensible behavior,
inconsistent with applicable law or / and the general principles of using the Internet, zasprzeczne
with the objectives of the creation of the Service or detrimental to the good name of the Service
Provider.
9.3. A person who has been deprived of the right to use the Services of the Website, unable to make
re-registration within the Service without the prior consent of the Service Provider.
9.4. Service Provider reserves the right to suspend, at any time and for any reason, the activities of
the Service or termination of via the Services. In this case, registered users will be notified of this fact
in advance.
10. Complaints
10.1. Any complaints related to the provision of services through the Service should be submitted to
the following email address: edkeysender@gmail.com.
10.2. The complaint should contain at least the following: your name, e-mail address as well as
detailed description and reason for filing the complaint.
10.3. The Service Provider shall review the complaint within 7 days from the date of its receipt and
shall immediately notify the user, via e-mail, about the way it has been handled. When given in the
complaint data or information need to be supplemented, the Service Provider shall, before
considering the complaint, the person lodging the complaint of the supplement. Time to provide
additional explanations by the user extends the period for dealing with complaints.
10.4. Consideration of a complaint by the Service Provider is final, the User is not entitled to appeal
against the decision of the Service Provider.
10.5. Complaints resulting from failure to comply with these Regulations shall not be dealt with by
the Service Provider.
10.6. All other notifications, comments and questions on the functioning of the Service may be
directed to the following e-mail: edkeysender@gmail.com.
11. Final Provisions
11.1. Service Provider reserves the right to transfer part or all of the rights and obligations arising
from these Terms to a third party or conclusion regarding their subcontracts. You may not without

the written consent of the Service Provider assign or waive rights and obligations arising from these
Terms and Conditions.
11.2. Service Provider reserves the right to amend these Rules at any time. Amendments to the
Regulations in force from the moment of placing them on the Website. The changes are considered
accepted by the User at the moment of availing himself of any services within the Service.
11.3. Service Provider reserves that the Service and any materials contained therein and information,
in particular texts, navigation solutions, selection and arrangement of gift within the Service
contents, logos, graphics, interactive applications, audio and video materials are the subject of
exclusive rights of the Service Provider.
11.4. In matters not regulated by the provisions of the Civil Code and other laws.
11.5. The provisions of these Regulations shall be subject to Polish law.
11.6. Site users can get free access to these Rules at any time, via the link found on the main page, in
a form which allows the downloading, recording and printing.
11.7. The user is also informed about how to use the Site and Services offered through it on the
Website.

