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I. Definicje.
1.
2.

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług GetActive.pl;
Usługodawca - spółka pod firmą COTY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 34a; 02-672
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 27110, kapitał zakładowy w
wysokości: 26.567.350,00 zł;

3.

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług GetActive.pl świadczonych przez Usługodawcę oraz spełnia wymagania
określone Regulaminem;

4.

Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przez Serwis GetActive.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem
pomiędzy Usługodawcą a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;

5.

GetActive.pl - nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na mocy
Umowy;

6.

Serwis GetActive.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: GetActive.pl, wraz ze wszystkimi podstronami
stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Usługodawca świadczy Użytkownikom usługi GetActive.pl;

7.

Konto – indywidualny profil stworzony w ramach Serwisu GetActive.pl przez Użytkownika w ramach procedury rejestracji,
opisanej w niniejszym Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne.
1.

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług GetActive.pl świadczonych przez Usługodawcę na rzecz
Użytkowników.

2.
3.

Właścicielem i administratorem Serwisu GetActive.pl jest Usługodawca.
Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez

4.

Użytkownika z poszczególnych usług GetActive.pl.
Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług GetActive.pl oraz wygląd i treść Serwisu
GetActive.pl, stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności nie mogą być
kopiowane, udostępniane, rozpowszechniane ani powielane bez zgody Usługodawcy. Zawarcie Umowy nie stanowi
zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Usługodawcę na Użytkownika
wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Usługodawca nie posiada majątkowych praw

autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, a także do ich wizerunku przy wykorzystaniu
5.

Serwisu GetActive.pl.
Usługodawca informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której
świadczy drogą elektroniczną usługi GetActive.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z
ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
Usługodawca zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie
GetActive.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu
poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie
pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie GetActive.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

6.

Usługodawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług
świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu GetActive.pl może być utrudniony lub niemożliwy, Usługodawca
zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub
możliwie najkrócej.

7.

Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim
wypadku Użytkownik składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby
Usługodawcy wskazany w pkt I ust. 2 Regulaminu lub faksem na numer +48 22 431 04 32, lub pocztą elektroniczną na adres
e-mail: kontakt@getactive.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień

8.

nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik
nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) .

9. Usługi świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.

III. Warunki świadczenia usług GetActive.pl.
A. Warunki techniczne.
1.

Dla korzystania z usług GetActive.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
a. oprogramowanie umożliwiające korzystanie ze stron przygotowanych w języku HTML5 z wykorzystaniem CSS 3 i
b.

c.

obsługą Java Script.
na urządzeniach stacjonarnych - zainstalowaną przeglądarkę internetową:
i.

w przypadku systemu operacyjnego MS Windows – Internet Explorer 9 lub nowszy, Mozilla Firefox 20.x lub
nowszy, Google Chrome 18.x lub nowszy, Opera 15.x lub nowszy,

ii.

w przypadku sysemu operacyjnego Mac OSX – Safari 5.1.x lub nowszy; IE 9.0 lub nowszy; Mozilla Firefox
20; Chrome 26; Safari 6,

na urządzeniach mobilnych:
i.
w przypadku systemu operacyjnego Windows Phone – Mobile IE 10 lub nowszy,
ii.
iii.

d.
2.

w przypadku systemu operacyjnego WP, Android – Firefox 20 lub nowszy, Chrome 28 lub nowszy,
w przypadku systemu operacyjnego Apple: IOS 6 lub nowsze – Safari,

iv.
w przypadku systemu operacyjnego Android: 4.4 lub nowsze – natywna przeglądarka,
dostęp do sieci Internet.

Usługodawca informuje, iż korzystanie z usług GetActive.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w
urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów
operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów
technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług GetActive.pl.

B. Warunki formalne.
1.

Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

a.
2.

posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b. zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności.
Niektóre z usług GetActive.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
a.
b.

posiadają konto w Serwisie GetActive.pl i zalogowali się do swojego konta w Serwisie GetActive.pl,
przed przystąpieniem do korzystania z usług GetActive.pl stanowiących plany treningowe ustalili z właściwym
lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania wykonywania ćwiczeń fizycznych, a nadto konsultacje takie
prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów treningowych przygotowanych dla nich w ramach usługi

c.
3.

(piętnaście).
W trakcie rejestracji Konta istnieje możliwość wyboru sposobu utworzenia Konta Użytkownika poprzez:
a.
b.

4.

c.

6.

rejestrację poprzez utworzenie Konta Użytkownika za pomocą formularza rejestracyjnego;
rejestrację za pośrednictwem konta (profilu) na portalu społecznościowym Facebook.

Rejestracja Konta Użytkownika w sposób, o którym mowa w ust. 3 lit. a) powyżej wymaga:
a. podania danych Użytkownika, określonych w formularzu rejestracyjnym, tj.:

b.

5.

GetActive.pl,
przed przystąpieniem do korzystania z usług GetActive.pl stanowiących plany treningowe ukończyli lat 15




nazwa Użytkownika;
adres poczty elektronicznej;




imię;
nazwisko;




telefon;
data urodzenia;


płeć;
podania hasła, którym będzie się posługiwał Użytkownik;
potwierdzenia, iż Użytkownik zapoznał się oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki
Prywatności.

Konto rejestrowane według procedury opisanej w ust. 4 powyżej jest aktywne po kliknięciu w aktywny link przesłany
Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w procedurze rejestracji. Link, o którym mowa w zdaniu poprzednim
pozostaje aktywny przez 24 godziny.
Korzystając z Serwisu GetActive.pl, w tym rejestrując się i zakładając Konto, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą
zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie.

7.

Wybierając opcję zarejestrowania się w Serwisie GetActive.pl za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook,
Serwis GetActive.pl uzyska dostęp do określonych danych Użytkownika (tj. adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko,
data urodzenia, płeć) jedynie w przypadku, gdy Użytkownik udzieli zezwolenia na publikację oraz zezwolenia na dostęp do
danych. Nieuprawnione jest:
a.
b.

8.

posługiwanie się kilkoma profilami w serwisie Facebook przy korzystaniu z Serwisu GetActive.pl,
posługiwanie się profilem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe

imię lub nazwisko danej osoby przy korzystaniu z Serwisu GetActive.pl.
W przypadku udzielenia przez Użytkownika zezwolenia na publikację, informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika
z Serwisu GetActive.pl widoczne będą na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook zgodnie z wybranymi przez
Użytkownika w tym portalu ustawieniami prywatności.

9.

Jeden Użytkownik może utworzyć w Serwisie GetActive.pl nie więcej niż jedno Konto.

C. Ogólne warunki korzystania z usług GetActive.pl.
1.

Użytkownik zobowiązany jest podać Usługodawcy wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których
Usługodawca ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do
świadczenia usług GetActive.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały
aktualny w danym momencie stan faktyczny.

2.

Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie GetActive.pl,
w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.

3.

Usługi GetActive.pl świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą
być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub
informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

4.

5.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług GetActive.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi
przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej
pośrednictwem.
Użytkownikowi, w toku korzystania z usług Serwisu GetActive.pl nie wolno:
a.

posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa
Usługodawcy lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami
współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

publikować zdjęć zawierających wizerunek osób trzecich lub w inny sposób naruszających ich prawa, w



tym prawa autorskie,
definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet
tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub
obsceniczne lub obrażać uczucia religijne,



publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji
służących korzystaniu z takich materiałów,




publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami
trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością
podszywania się pod innego Użytkownika,

b.
6.


publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.
nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie

systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług GetActive.pl.
Użytkownikowi nie wolno zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu GetActive.pl,
upubliczniać materiałów lub informacji, do których Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować
adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług GetActive.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję
lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz
umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług

7.

GetActive.pl.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania publikacji Użytkownika w Serwisie GetActive.pl
obejmujących materiały lub treści o charakterze bezprawnym lub naruszających choćby tylko w części postanowienia
Regulaminu.

8.

Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu,
których Użytkownik korzysta z usług GetActive.pl, nie obciążają Usługodawcy.

9.

Użytkownik, zakładając konto, wyraża zgodę na przesyłanie przez COTY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej 34a; 02-672 Warszawa lub podmioty przez nią wskazane wiadomości poczty elektronicznej oraz
wiadomości SMS w związku z korzystaniem przez tego Użytkownika z usług GetActive.pl.

IV. Zakres usług GetActive.pl.
1.

2.

Użytkownik korzystający z usług GetActive.pl bez zakładania Konta ma możliwość:
a. zapoznania się z informacjami o serwisie
b.

dostępu do treści unikalnych oraz możliwości dołączenia do aktywności promocyjnych Ewy Chodakowskiej i
marki Adidas;

c.
d.

podglądu grup tematycznych;
przekierowania na podstrony znajdujące się w serwisie BeBio.pl;

Użytkownik korzystający z usług GetActive.pl po założeniu Konta ma możliwość:
a. wygenerowania indywidualnego planu treningowego;
b. dodawania danych do zakładki „Dzienniczek”;
c. dodawania zdjęć Użytkownika w zakładce „Metamorfoza”;
d. korzystania z narzędzia pozwalającego na wygodne wyszukiwanie w ramach bazy udostępnionych ćwiczeń;

3.

e. korzystania ze skrzynki kontaktowej.
Zdjęcia dodawane przez Użytkowników muszą zawierać wizerunek wyłącznie danego Użytkownika i mogą być dodawane
do jego Konta bezpośrednio z pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

V. Zablokowanie usług w Serwisie GetActive.pl. Zablokowanie lub
usunięcie konta w Serwisie GetActive.pl.
1.

Usługodawca może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług GetActive.pl, przy wykorzystaniu których
Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin, pomimo
uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń.

2.

W zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, w przypadku bezskutecznego wezwania do zaniechania naruszeń,
Usługodawca może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego
konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług
GetActive.pl.

3.

Odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi GetActive.pl nastąpi po upływie czasu
określonego przez Usługodawcę, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

4.

Usługodawca zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Usługodawca może zablokować konto Użytkownika w Serwisie
GetActive.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

5.

Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Usługodawcę konta Użytkownika w
Serwisie GetActive.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z

6.

części lub z wszystkich usług GetActive.pl, na co Użytkownik wyraża zgodę.
Usługodawca zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta
Użytkownika w Serwisie GetActive.pl nastąpi po upływie czasu określonego przez Usługodawcę, stosownie do wagi
naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu

7.
8.

Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie GetActive.pl.
Usługodawca zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Usługodawca może usunąć konto Użytkownika w Serwisie
GetActive.pl, w przypadku gdy Użytkownik:
a. pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,

9.

b. narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie GetActive.pl.
Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie GetActive.pl powoduje utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez

Użytkownika.
10. Usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie GetActive.pl stanowi:
a. wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych usług
GetActive.pl,
b.

rozwiązanie przez Użytkownika Umowy o świadczenie odpłatnych usług GetActive.pl na zasadach określonych
przepisem art. 746 kodeksu cywilnego

VI. Reklamacje.
1.

Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług GetActive.pl, mogą być składane według
wyboru Użytkownika:
a.

na adres siedziby Usługodawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wzorem dostępnym tutaj, z
dopiskiem: „REKLAMACJA - GetActive.pl”,

b.

za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@getactive.pl
elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie GetActive.pl.

za pośrednictwem

2.

Reklamacje należy składać w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni licząc od dnia dowiedzenia się o wystąpieniu zdarzenia
uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

3.

Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację (imię i nazwisko oraz adres poczty
elektronicznej) oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.

4.

W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją
Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej

przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do
korespondencji w związku z usługami GetActive.pl lub poprzez wysłanie jej listem poleconym pod adres
Użytkownika.
5.

Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać
z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją
skargę
np.
za
pośrednictwem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

unijnej

platformy

internetowej

ODR,

dostępnej

pod

adresem:

VII. Dane osobowe.
1.

2.
3.
4.

Administratorem danych osobowych Użytkownika posiadającego założone aktywne Konto lub użytkownika korzystającego
ze skrzynki kontaktowej jest COTY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34a. Dane
osobowe takiego Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia mu korzystania z Serwisu GetActive.pl
zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
z 2015 r., nr 2135 z późn. zm.), w tym w celach marketingowych oraz w celach kontaktowych, w tym w celu udzielenia
odpowiedzi na zadane pytanie. Dane Użytkownika zostaną powierzone do przetwarzania IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17; 02-954 Warszawa.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika pozostaje dobrowolne, jednakże niezbędne dla korzystania z Serwisu
GetActive.pl zgodnie z Regulaminem.
Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VIII. Postanowienia końcowe.
1.
2.

Regulamin może być zmieniany w każdym czasie, z zachowaniem procedury opisanej w ust. 2 poniżej.
Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia go o zmianie za
pomocą wiadomości skierowanej do niego w ramach Serwisu GetActive.pl lub wiadomości wysłanej na adres e-mail
Użytkownika, którym posługuje się przy korzystaniu z Serwisu GetActive.pl, Użytkownik nie poinformuje o braku zgody na
wprowadzone zmiany w Regulaminie, o czym powinien powiadomić Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości poczty
elektronicznej pod adres kontakt@getactive.pl. Z chwilą powiadomienia Usługodawcy przez Użytkownika zgodnie z

3.
4.

powyższym, umowa o świadczenie usługi zawarta zgodnie z Regulaminem rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym.
Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.
W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzór
……………………………
Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

COTY Polska Sp. z o.o
ul. Domaniewska 34a;
02-672 Warszawa

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy

Ja………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o
świadczenie drogą elektroniczną usług przez Serwis GetActive.pl.

Data zawarcia umowy: ……………………

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

