
REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI WEDDINGDREAM.APP 
 
 

§ 1. DEFINICJE  
1. Hasło – unikatowy ciąg znaków pozwalających na zalogowanie się do Konta.  
2. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  
3. Konto – indywidualna część Aplikacji przeznaczona dla Użytkownika 

zarejestrowanego w Aplikacji.  
4. Login – unikatowy identyfikator Klienta wykorzystywany do logowania.  
5. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący korzystania z aplikacji 

WeddingDream.App  
6. Aplikacja- kompleksowy przewodnik ślubny ułatwiający proces organizacji ślubu i 

wesela składający się z części: Ślubny Harmonogram, Dokumenty do Pobrania, 
Kalendarz, Quizy, Moi Podwykonawcy, Lista Gości, Planer Stołów, Budżet  

7. Administrator – J&J Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca swoją 
siedzibę Warszawie (04-501) przy ul. Płowieckiej 1, posiadająca nr NIP 8512973810 
oraz REGON 320588758, adres e-mail: kontakt@weddingdream.app, będąca 
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo 
przedsiębiorców. 

 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa zasady korzystania przez użytkownika aplikacji.  
2. Aplikacja jest usługą Administratora i stanowi jego własność.  
3. Użytkownik rejestrując się zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z treścią 

Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest 
dobrowolna, ale konieczna w celu dokonywania zakupów. 

 
§ 3. ZASADY REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z APLIKACJI  

1. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system 
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań 
technicznych:  

1.1. dostęp do sieci Internet,  
1.2. Przeglądarka Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą 

języka Javascript oraz akceptująca pliki „cookies” lub Microsoft EDGE, Google 
Chrome 66(wraz z pochodnymi przeglądarki. tj. Chromium), Opera 53, Firefox 
57.0.3098.76  

1.3. Safari 7.1 z włączoną obsługą języka Javascript oraz akceptująca pliki „cookies”  
1.4. minimalna rozdzielczość ekranu 1440 x 900 pikseli  

2. Użytkownik przed korzystaniem z Aplikacji musi założyć Konto Użytkownika podając 
dane niezbędne do założenia Konta, w tym adres poczty elektronicznej oraz Login i 
Hasło  

3. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza 
dostępnego na stronie internetowej Aplikacji i podanie wszystkich wymaganych 
danych.  

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma dostęp do Aplikacji. 



5. W przypadku zmiany danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Klient 
zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Sklepu poprzez dokonanie 
odpowiedniej aktualizacji danych na Koncie Klienta a w przypadku dokonywania 
zakupów bez zakładania Konta, poprzez przesłanie wiadomości email na adres 
kontakt@weddingdream.app  

6. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Aplikacji, jak 
również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Aplikacji, ze 
skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w 
szczególności, gdy Użytkownik:  

a. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne, 
wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,  

b. dopuścił się za pośrednictwem Aplikacji naruszenia dóbr osobistych osób 
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Aplikacji,  

c. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

9. Korzystając z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:  
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy 

prawa,  
b. korzystania ze Aplikacji w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w 

szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń mogących 
wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji,  

c. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach 
Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (spam),  

b) zabezpieczenia swoich urządzeń, za pomocą których składa zamówienia, w 
programy antywirusowe oraz programy zapewniające aktualizacje oprogramowania. 

 
§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI  

1. Klient może korzystać z Aplikacji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (także 
niedziele i święta) z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac 
serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych 
niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, o czym 
informują komunikaty umieszczone na stronie internetowej.  

2. Zg ł oszenia b łę dów w dzia ł aniu aplikacji powinno nast ą pi ć na adres 
kontakt@weddingdream.app 

 
§ 5. BEZPIECZEŃSTWO  

1. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania swojego Loginu i Hasła osobom 
nieuprawnionym.  

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
udostępnienia przez Klienta danych dostępowych do Konta osobom nieuprawnionym. 

 
§ 6. DANE OSOBOWE  

1. Wedding Dream pozostaje Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowych.  

2. Dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji Konta przetwarzane są w 
celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Aplikacji. 



3. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w 
Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Aplikacji. 

 
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub 

brakiem możliwości korzystania z produktu. Postanowienie to nie odnosi się do umów 
zawieranych z Konsumentami.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 roku.  
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn,  

a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi 
świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu 
do obowiązujących przepisów prawa.  

4. Po ukazaniu się zmiany Regulaminu na stronie Aplikacji Użytkownik powinien  
niezwłocznie zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, a kolejne zalogowanie się 
do Aplikacji będzie oznaczało akceptację nowej treści regulaminu.  

5. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować zmian w Regulaminie i zaprzestać 
logowania na Koncie niezwłocznie informując o swojej decyzji Administratora drogą 
mailową na adres kontakt@weddingdream.app.  

6. Niezaakceptowanie nowego Regulaminu będzie równoznaczne z usunięciem jego 
konta. 



ZAŁĄCZNIK NR 1 – formularz odstąpienia od umowy 
 
 

________, dnia __.___.____ roku 
 
 
______________________  
ul. ___________________  
__-____ ______________ 
 
 

Sz. P. 
 
J&J Media spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Płowiecka 1  
04-501 Warszawa 

 
 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 
 
 
Ja,  niżej  podpisana/y  ___________________  niniejszym  oświadczam,  iż  odstępuje  od  
umowy sprzedaży produktu  ____________________ zawartej w dniu ______________ roku. 
 
 
 

________________________ 


