
REGULAMIN PUBLIKOWANIA OPINII 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Poniższy Regulamin określa zasady Świadczenia Usługi Nieodpłatnej drogą elektroniczną – Publikowania 

Opinii Klienta o Produktach – o której mowa w § 9 ust. 1 lit. d Regulaminu Sklepu Internetowego. 

2. Regulamin obejmuje całość uregulowań dotyczących publikowania Opinii i stanowi uzupełnienie treści 

zawartych w Regulaminie Sklepu Internetowego. 

3. Spis treści: 

§ 1 Postanowienia ogólne. 

§ 2 Definicje. 

§ 3 Zasady publikowania Opinii. 

§ 4 Weryfikacja opinii. 

§ 5 Prawa autorskie. 

§ 6 Odpowiedzialność Klienta za treści publikowanych Opinii. 

§ 7 Postanowienia końcowe. 

§ 2. Definicje. 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Cena – cena Produktów, o której mowa w § 5 Regulaminu Sklepu Internetowego; 

2. Klient – osoba, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu Sklepu Internetowego; 

3. Konto Klienta – indywidualny panel, o którym mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu Sklepu Internetowego; 

4. Login – identyfikator Klienta, o którym mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu Sklepu Internetowego; 

5. Opinia – wypowiedź Klienta umieszczona przez niego na Stronie Internetowej, będąca jego subiektywną 

oceną na temat, który jest przedmiotem tej wypowiedzi; 

6. Produkt – rzecz ruchoma w rozumieniu § 2 ust. 12 Regulaminu Sklepu Internetowego. 

7. Sklep Internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy w rozumieniu § 2 ust. 16 Regulaminu Sklepu 

Internetowego; 

8. Sprzedawca – Re CUCINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Węgrzcach (adres rejestrowy: 

ul. Warszawska 15, 32-086 Węgrzce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000904049, NIP: 5130271958, REGON: 389176074, kapitał 

zakładowy: 50 000,00 zł).  

9. Strona Internetowa – strona internetowa, o której mowa w § 2 ust. 18 Regulaminu Sklepu Internetowego; 

10. Zamówienie – oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 24 Regulaminu Sklepu Internetowego.  

 

§ 3. Zasady publikowania Opinii. 

 

1. Opinię na temat Produktów, będących w ofercie Sklepu Internetowego, mogą publikować wyłącznie Klienci 

posiadający Konto Klienta, którzy dokonali zakupu Produktu w Sklepie Internetowym. 

2. Klient publikując opinię o Produkcie, akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu i Regulaminu 

Sklepu Internetowego oraz oświadcza, że jego Opinia nie narusza obowiązujących przepisów prawa ani praw 

osób trzecich. 

3. Na zasadach określonych w § 6 Regulaminu Klient ponosi odpowiedzialność za dodane przez niego Opinie. 

4. Rezygnacja z korzystania z usługi publikowania Opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu 

zamieszczania Opinii przez Klienta na Stronie Internetowej. Warunki rozwiązania Umowy o Świadczenie 

Usług Nieodpłatnych Publikowania Opinii zostały uregulowane  w § 9 ust. 10-12 Regulaminu Sklepu 

Internetowego. 

5. Opinie można publikować wyłącznie w języku polskim. 



6. W celu opublikowania Opinii na Stronie Internetowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty 

elektronicznej, a ponadto Klient powinien podjąć następujące czynności: 

a. wybrać zakładkę „Opinie” z zakładek dostępnych pod etykietą Produktu,  

b. w dostępnym formularzu „Dodaj opinię” uzupełnić pola oznaczone znakiem „*”, tj.: 

− ocenę w skali od jednej do pięciu gwiazdek dla istotnych cech Produktu, 

− treść Opinii, 

− nazwę Klienta, tj. imię lub Login (przy czym Sprzedawca informuje, że nazwa Klienta będzie 

widoczna dla innych użytkowników Sklepu Internetowego), 

− adres poczty elektronicznej (przy czym Sprzedawca informuje, że adres e-mail nie będzie widoczny 

dla innych użytkowników Sklepu Internetowego), 

c. oświadczyć, że zapoznaje się z Regulaminem i Regulaminem Sklepu Internetowego oraz akceptuje ich 

treść, poprzez zaznaczenie pól (checkbox), dostępnych pod formularzem „Dodaj opinię”; 

d. dodać opinię, poprzez wybór pola „Wyślij”. 

7. Sprzedawca oświadcza, że dane Klienta, o których mowa w ust. 6 lit. b powyżej, mogą zostać wykorzystane 

do weryfikacji prawdziwości Opinii. 

8. Sprzedawca udostępnia Klientowi funkcjonalność zapisania danych, o których mowa w ust. 6 lit. b tiret trzeci 

i czwarty powyżej, na potrzeby ich autouzupełnienia podczas dodawania przez Klienta kolejnych Opinii. 

W celu skorzystania z tej funkcji Klient powinien zaznaczyć pole (checkbox) dostępne pod formularzem 

o treści „Zapisz moje dane, adres e-mail i witrynę w przeglądarce, aby wypełnić dane podczas pisania 

kolejnych komentarzy.” 

9. Niezależnie od dodawania Opinii w sposób, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Klient, który złożył 

Zamówienie, ma możliwość dodania Opinii za pośrednictwem Programu Opinie konsumenckie Google, 

poprzez wypełnienie ankiety. Funkcja ta jest aktywowana po zakończeniu procesu składania Zamówienia 

w formularzu „Podziel się swoją opinią”. Zaznaczenie pola (checkbox) „Tak”, będzie skutkowało przesłaniem, 

po upływie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta 

podczas składania Zamówienia, formularza „Jak oceniasz Sprzedawcę ReCucina?”, który umożliwia 

dokonanie oceny Sprzedawcy w skali od jednej do pięciu gwiazdek oraz pozwala na zamieszczenie Opinii na 

temat zakupionego Produktu. Warunki korzystania z usługi Opinii Konsumenckich Google dostępny jest pod 

adresem www.policies.google.com/terms, a Polityka Prywatności pod adresem 

www.policies.google.com/privacy?hl=pl 

10. Opinia dodana przez Klienta zostanie opublikowana na Stronie Internetowej po weryfikacji przez Sprzedawcę 

pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie i Regulaminie Sklepu 

Internetowego. Domyślnie Opinie sortowane są według  oceny Produktów.  

11. Sprzedawca jest uprawniony do: 

a. decydowania o opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii na Stronie Internetowej albo o jej 

odrzucaniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 3 ust. 11 Regulaminu. Decyzja 

o opublikowaniu albo o odmowie następuje w terminie do 14 dni roboczych liczonych od momentu 

dodania Opinii przez Klienta. O odmowie opublikowania Opinii Klient zostanie informowany 

w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 6 lit. b powyżej, wraz 

z podaniem przyczyny odmowy opublikowania Opinii. Klient uprawniony jest do ponownego dodania 

Opinii spełniającej warunki Regulaminu i Regulaminu Sklepu Internetowego; 

b. zweryfikowania opinii w sposób, o którym mowa w § 4 Regulaminu; 

c. kontaktu z Klientem dodającym Opinię, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej, o którym mowa 

w ust. 6 lit. b powyżej; 

d. udostępnienia Opinii podmiotom uprawnionym do jej otrzymania na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości; 

e. publikowania oceny Klientów dla danego Produktu, stanowiącej średnią, wyliczoną na podstawie Opinii 

Klientów przyznawanych w sposób, o którym mowa w ust. 6 lit. b tiret pierwszy powyżej. Średnia nie 

uwzględnia Opinii, których Sprzedawca odmówił opublikowania, z przyczyn o których mowa w ust. 12 

https://policies.google.com/terms


poniżej. Ocena Klientów dla danego Produktu jest opublikowana w etykiecie Produktu w skali od jednej 

do pięciu gwiazdek wraz z podaniem informacji o liczbie opublikowanych Opinii dla tego Produktu. 

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy opublikowania Opinii dodanej przez Klienta, w przypadku, gdy 

Opinia: 

a. jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, normami społecznymi, w szczególności, gdy stanowi 

groźbę, ma charakter obraźliwy, nawołuje do dyskryminacji lub nienawiści na tle narodowościowym, 

etnicznym, rasowym, wyznaniowym, bezwyznaniowości, płci, tożsamości płciowej, wieku itp., 

lub zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, a także, gdy 

propaguje przemoc;  

b. została zamieszczona w złej wierze lub narusza prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną 

praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa 

lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; 

c. zawiera treści pochodzące z innych źródeł, w szczególności jest w części albo w całości opinią innych 

Klientów, opublikowaną na Stronie Internetowej, lub kopią opisu producenta Produktu; 

d. zawiera pliki graficzne lub multimedialne; 

e. jest w całości napisana z wykorzystaniem wersalików (wielkich liter); 

f. pozostaje w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, w tym zawiera treści reklamowe lub o charakterze 

komercyjnym, a także odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, niż Sprzedawca, 

w szczególności konkurencyjnych sklepów internetowych oraz serwisów internetowych, pozwalających 

na porównanie cen tych samych produktów w różnych sklepach internetowych (tzw. porównywarek 

cenowych);  

g. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego Produktu albo jest ponownie dodana przez tego samego 

Klienta i o tej samej treści; 

h. stanowi niezamówioną informację handlową (tzw. spam) lub została dodana w sposób 

zautomatyzowany (z wykorzystaniem tzw. botów); 

i. zawiera dane osobowe, kontaktowe (w tym teleadresowe i poczty elektronicznej) lub inne dane 

pozwalające na identyfikację lub bezpośredni kontakt z Klientem lub osobami trzecimi; 

j. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego Produktu; 

k. narusza w inny sposób postanowienia Regulaminu lub Regulaminu Sklepu Internetowego. 

13. Klient, któremu odmówiono opublikowania Opinii, z przyczyn wskazanych w ust. 12 powyżej, uprawniony 

jest do złożenia reklamacji, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu Sklepu Internetowego. 

14. Sprzedawca informuje, że: 

a. dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z dodawania Opinii na Stronie Internetowej było możliwe 

dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów 

operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne 

umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji 

co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, 

z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe 

o przepustowości co najmniej 256 kbit/s; 

b. publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może 

się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego 

Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. 

W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci 

Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek 

formie hasła lub innych danych dostępowych; 

c. dodawanie Opinii nie wpływa na warunki nabycia Produktu przez Klienta; 

d. publikuje zarówno Opinie pozytywne (skala oceny 4-5), neutralne (ocena 3), jak i negatywne (skala 

oceny 1-2). 



15. Sprzedawca nie zamieszcza i nie zleca zamieszczania nieprawdziwych Opinii lub rekomendacji konsumentów 

(tj. Opinii sponsorowanych), nie zniekształca i nie zleca zniekształcania Opinii lub rekomendacji 

konsumentów, w celu promowania Produktów. 

 

§ 4. Weryfikacja Opinii. 

 

1. Opinie dodawane przez Klientów w sposób, o którym mowa w § 3 Regulaminu, nie są weryfikowane pod 

kątem tego, czy pochodzą od Klienta, który używał Produktu. 

2. Sprzedawca weryfikuje, czy adres poczty elektronicznej, o którym mowa w § 3 ust. 6 lit. b tiret czwarty 

Regulaminu, jest zgodny z adresem poczty elektronicznej użytym do składania Zamówienia i zakupu 

Produktu w Sklepie Internetowym. 

3. W przypadku potwierdzenia zgodności adresów poczty elektronicznej, o których mowa w ust. 2 powyżej, 

Sprzedawca oznacza daną Opinię adnotacją „Potwierdzony zakup”, która oznacza, że Opinia została dodana 

przez Klienta, który zakupił opiniowany Produkt w Sklepie Internetowym. 

 

§ 5. Prawa autorskie. 

 

1. W przypadku, gdyby Opinia stanowiła utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zm.), Klient, z chwilą dodania Opinii w Sklepie 

Internetowym (także w postaci ukończonej): 

a. udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania przez Sprzedawcę z tego utworu; 

b. zapewnia, że Opinia jest jego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich i jest wynikiem jego własnej 

intelektualnej pracy. W przypadku nieprawdziwości powyższego oświadczenia Klient ponosi 

odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw; 

c. wyraża zgodę na wykorzystanie Opinii przez Sprzedawcę w całości lub dowolnych częściach   

2. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności publikację całości lub dowolnych 

częściach utworu w Sklepie Internetowym oraz zostaje udzielona w odniesieniu do następujących pól 

eksploatacji:   

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, 

udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego dowolnej części, w tym 

na potrzeby promocji lub reklamy. 

 

§ 6. Odpowiedzialność Klienta za treści publikowanych Opinii. 

 

1. Opinie dodane przez Klienta nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego 

działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie zapewnia odpowiednie zasoby 

telekomunikacyjne w celu publikacji Opinii. 

2. Zabronione jest dodawanie Opinii, które spełniają warunki, o których mowa w § 3 ust. 12 Regulaminu. 

3. Klient oświadcza, że: 

a. dodając Opinię, dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści w niej zawartych; 

b. jego Opinia nie narusza postanowień Regulaminu ani Regulaminu Sklepu Internetowego; 

c. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów lub praw pokrewnych 

do przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treść Opinii; 

d. wyraża zgodę na: 



− wgląd do dodanych treści przez Sprzedawcę, innych Klientów i użytkowników Strony; 

− nieodpłatne wykorzystanie Opinii przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

i Regulaminu Sklepu Internetowego, w tym na dokonywanie opracowań w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 

ze zm.). 

4. W przypadku, gdy Klient lub inny użytkownik Sklepu Internetowego uzna, że treść Opinii publikowanej 

na Stronie Internetowej narusza jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, 

przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie 

zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu, z wykorzystaniem danych 

kontaktowych, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu Sklepu Internetowego, tj.: 

a. Adres pocztowy: ul. Warszawska 15, 32-086 Węgrzce 

b. Adres poczty elektronicznej: biuro@reCUCINA.pl 

c. Telefon kontaktowy – Biuro Obsługi Klienta: +48-885-101-451  

5. Sprzedawca, powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, podejmuje 

niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej treści będących przyczyną 

naruszenia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez 

Klienta w ramach korzystania przez nich z usługi dodawania Opinii, w szczególności w odniesieniu do treści, 

co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że 

mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.  

6. Sprzedawca udziela zgłaszającemu odpowiedzi na powiadomienie o potencjalnym naruszeniu, o którym 

mowa w ust. 4 powyżej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

7. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 Regulaminu, Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli publikowanych 

Opinii. 

§ 7. Postanowienia końcowe. 

 

1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, 

przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o prawach 

konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Regulaminu ze wskazanymi 

przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny 

sposób nieskuteczne lub niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie 

zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.  

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub 

organizacyjnych.  

4. Informacja o wejściu z życie Regulaminu: 

a. Klientom posiadającym Konto Klienta, zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta, podany 

przez niego podczas Rejestracji; 

b. dla użytkowników Sklepu Internetowego, którzy nie posiadają Konta Klienta, zostanie opublikowany na 

Stronie Internetowej. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, przy czym zmieniony Regulamin 

będzie miał zastosowanie wyłącznie do Umów o Świadczenie Usługi Nieodpłatnych publikowania Opinii na 

Stronie Internetowej, zawartych po jego wprowadzeniu. Wszystkie Umowy o Świadczenie Usługi 

Nieodpłatnych publikowania Opinii na Stronie Internetowej zawarte przed wprowadzeniem zmian do 

Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia danej Umowy 

Świadczenie Usługi Nieodpłatnych publikowania Opinii na Stronie Internetowej. O zmianie Regulaminu, 

Sprzedawca poinformuje w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który posiada Konto Klienta, o ile – w przypadku braku akceptacji 

zmian – Klient nie złoży oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, co jest równoznaczne z 



wypowiedzeniem Umowy o Świadczenie Usługi Konta Klienta zgodnie z postanowieniami, o których mowa 

w § 9 ust. 10 lit. a Regulaminu Sklepu Internetowego. 

7. Klient, będący konsumentem, może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Krakowie (ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, http://www.krakow.wiih.gov.pl/). Zasady dostępu do tych 

procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do 

pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub 

Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w szczególności https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php. 

8. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma 

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu 

unijnym (platforma ODR). 

9. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter 

dobrowolny oraz może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 

10. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie 

z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023roku  i obowiązuje do Opinii dodanych od tego dnia. 


