
„Regulamin udostępniania dodatku do Gazety Wyborczej „Witajcie na Świecie” 
 
I. Ilekro ć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje,  
należy je rozumieć, jak następuje: 
 
1. "Regulamin"  - niniejszy „Regulamin udostępniania dodatku do Gazety Wyborczej 
„Witajcie na Świecie”; 
 
2. "Wydawca"  - AGORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 
00-732 Warszawa, NIP 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego  
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 50.937.386 zł 
wpłacony w całości, adres internetowego serwisu korporacyjnego www.agora.pl, adres poczty  
elektronicznej do korespondencji pomoc@agora.pl, numer telefonu do kontaktu: 22 55 55455 
numer telefonu komórkowego do kontaktu: 519 255 455 (w odniesieniu do obu numerów 
telefonu - opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy 
usług telekomunikacyjnych Zamawiającego, godziny działania infolinii: od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 
do 18:00 oprócz dni świątecznych, tj. innych niż niedziele dni ustawowo wolnych od pracy), 
numer faksu 42 631 64 00; 
 
3. "Gazeta Wyborcza"  - wydawany przez Wydawcę dziennik o zasięgu ogólnopolskim  
pod nazwą Gazeta Wyborcza; 
 
4. „Dodatek” – dodatek do Gazety Wyborczej pod nazwą „Witajcie na Świecie” zawierający  
zdjęcia nowonarodzonych dzieci, udostępniany w formie cyfrowej (w postaci pliku PDF), 
będący odpowiednikiem dodatku w wersji drukowanej, dostępny dla Zamawiających 
po ukazaniu się jego odpowiednika w wersji drukowanej. 
 
II. Procedura zamawiania i udostępniania Dodatku 
 
1. Zamówienie na nabycie Dodatku można złożyć: 
1) pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl 
lub 
2) faksem pod numer (42) 631 64 00, 
lub 
3) pocztą tradycyjną na adres Wydawcy wskazany w punkcie I 2. 
 
2. W zamówieniu należy podać dane pozwalające na zidentyfikowanie Dodatku 
zawierającego zdjęcie dziecka, które Zamawiający chce otrzymać w ramach Dodatku, tj. imię 
i nazwisko dziecka, datę urodzenia, pełną nazwę szpitala, w którym dziecko się urodziło 
ze wskazaniem miejscowości oraz dane Zamawiającego, tj. imię i nazwisko, adres pocztowy, 
adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy. 
 
3. Dodatek zostanie przesłany pocztą elektroniczną w formie pliku PDF, w ciągu 14 dni 
od daty zawarcia umowy, tj. od otrzymania od Państwa zamówienia, a w przypadku, 
gdy nie wyrażą Państwo zgody na dostarczenie Dodatku przed upływem terminu 
do odstąpienia od umowy, Dodatek prześlemy po upływie 14 dni od zawarcia umowy. 
W każdym razie warunkiem dostarczenia Dodatku jest uiszczenie opłaty, o której mowa 
w punkcie III. 



4. Minimalnymi wymogami technicznymi dla zamówienia i otrzymania Dodatku są: 
a) posiadanie urządzenia z przeglądarką stron www, b) posiadanie konta poczty 
elektronicznej. 
 
5. Wydawca potwierdza Zamawiającemu zawarcie umowy pocztą elektroniczną na podany 
przez Zamawiającego adres.  
 
III. Opłata za udostępnienie Dodatku 
 
1. Otrzymanie Dodatku wymaga uprzedniego uiszczenia opłaty w wysokości 6 zł (sześć 
złotych) brutto, tj. wraz z podatkiem VAT. 
 
2. Opłatę należy wnieść w terminie 48 godzin od zamówienia, na konto bankowe Wydawcy, 
którego numer zostanie udostępniony Zamawiającemu po złożeniu zamówienia. 
 
IV. Reklamacje 
 
1. Reklamacje związane  z umową (w tym dotyczące jakości Dodatku) Zamawiający może  
zgłaszać Wydawcy pocztą elektroniczną na adresy: pomoc@agora.pl lub 
archiwumgw@agora.pl lub na piśmie na adres Wydawcy: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-
732 Warszawa. 
 
2. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji,  
na adres wskazany w reklamacji. 
 
V. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy i okolicznościach, w których następuje 
utrata prawa odstąpienia od umowy 
 
1. Informujemy, że jeżeli nabywają Państwo Dodatek jako konsumenci, przysługuje Państwu 
prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem 
przypadku opisanego niżej w punkcie 4 niniejszego punktu V. 
 
2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować 
nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia 
(np. pismem wysłanym pocztą na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, 
lub pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl). W oświadczeniu o odstąpieniu 
od umowy prosimy podać informacje, które ułatwią nam zidentyfikowanie umowy, której 
dotyczy odstąpienie, tj. imię i nazwisko, datę zawarcie umowy oraz numer zamówienia. 
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego 
w punkcie VI Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.  
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację 
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy. 
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 
płatności. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, 
w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia 
od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, 
jakie zostały przez Państwa użyte w transakcji, której dotyczy odstąpienie od umowy, chyba 



że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą 
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 
4. Tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy spełniliśmy świadczenie 
za Państwa wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy 
i po poinformowaniu Państwa o utracie w związku z tym prawa do odstąpienia od umowy.  
 
VI. Wzór formularza odstąpienia od umowy 
 
(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.) 
Adresat: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej 
pomoc@agora.pl. 
Ja/My, niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy dotyczącej 
…………………………… 
Data zawarcia umowy: ................... 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .................. 
Adres konsumenta(-ów) ................. 
Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
............................. 
Data .......................... 
  
VII. Przetwarzanie danych osobowych 
 
Administratorem danych osobowych jest Wydawca (szczegółowe dane identyfikacyjne 
znajdują się w punkcie I 2). Podane przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane  
przez Wydawcę dla potrzeb realizacji zamówienia. Wydawca nie będzie udostępniać 
tych danych innym podmiotom. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie 
podanie uniemożliwia realizację usługi. 
 
VIII. Postanowienia dodatkowe 
 
1. W celu zawarcia umowy Zamawiający nie ponosi kosztów korzystania ze środka 
porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie 
z tego środka porozumiewania się. 
 
2. Umowa zawierana jest w języku polskim. 
 
3. Wydawca informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny 
po adresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2). 
 
4. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się z Zamawiającym: prosimy o kontakt 
na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa lub adres poczty elektronicznej 
do kontaktu: pomoc@agora.pl lub numer telefonu do kontaktu: 22 55 55455 lub numer 
telefonu komórkowego do kontaktu: 519 255 455 (w odniesieniu do obu numerów telefonu -
opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług 
telekomunikacyjnych Zamawiającego, godziny działania infolinii: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:00 do 22:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 18:00 
oprócz dni świątecznych, tj. innych niż niedziele dni ustawowo wolnych od pracy), numer 
faksu 42 631 64 00. 



5. Wydawca nie wymaga od Zamawiającego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji 
finansowych. 
 
6. Zamawiający dokonuje płatności jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania 
zobowiązań Zamawiającego wynikających z umowy. 
 
7. Wydawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
i dochodzenia roszczeń. 
 
IX. Postanowienia końcowe 
 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest: 
a) na stronie internetowej pod adresem  
http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,107049,8476074,Witaj_na_swiecie.html 
w formie umożliwiającej ich pobranie oraz wydrukowanie, oraz 
b) pod adresem Wydawcy wskazanym w punkcie I. 2 w formie drukowanej 
oraz będzie przesłany Zamawiającemu na jego prośbę pocztą elektroniczną. Regulamin 
przesyłany jest również w potwierdzeniu zawarcia umowy. 


