REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
WRAZ Z LICENCJĄ NA KORZYTSNIA Z APLIKACJI

§1
[Postanowienia ogólne]
1. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą zasad świadczenia usługi, poprzez użycie Aplikacji
przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna
68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u
"Paragon" prowadzonego przez Aleksandra Kramskiego w ramach Programu AIP, zwaną dalej
„Usługodawcą”.
2. Niniejszy Regulamin określa też zasady i warunki udzielenia licencji na korzystanie z Aplikacji
Paragon, w tym w szczególności prawa oraz obowiązki osoby korzystającej z Aplikacji.
3. Adres StartUp-u i dane kontaktowe: adres internetowy –www.paragonapp.pl, e-mail –
aleksander.kramski@paragonapp.pl, telefon -601624035, adres korespondencyjny – Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości, dla: Paragon
§2
[Słowniczek]
1. Na potrzeby interpretacji i stosowania niniejszego Regulaminu użyte w nim pojęcia należy
rozumieć w sposób następujący:
a) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

osoba prawna oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu
cywilnego, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług.

b) Usługa - działania Usługodawcy polegające na bezpłatnym przechowywaniu danych
Usługobiorcy tj. Paragonów, a następnie udostępniania zarchiwizowanych i przetworzonych
Paragonów Użytkownikom.
c) Paragon - dane Usługobiorcy tj. zdjęcia dokumentów potwierdzających nawiązanie transakcji
kupna rzeczy przez Usługobiorcę z kontrahentem Usługobiorcy;
d) Aplikacja - jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 2010 r. 152, poz. 1016, z późn.zm.)
służącym do korzystania z Usługi przez Usługobiorcę na odległość poprzez urządzenia mobilne
tj. telefon komórkowy lub tablet;
e) Użytkownik - Usługobiorca korzystający z Aplikacji;
2. W zakresie nie zdefiniowanym w ust. 1 pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy
interpretować zgodnie z ich dosłownym znaczeniem.

§3
[Ogólne zasady świadczenia Usługi]

1. Aktywacja Usługi świadczonych przez Usługodawcę opisanych dokładnie na stronie
http://www.paragonapp.pl nastąpi bezpośrednio po ściągnięciu, zainstalowaniu Aplikacji na
urządzeniu mobilnym Użytkownika oraz zarejestrowaniu się Użytkownika;
2. Usługobiorca dokonuje rejestracji poprzez utworzenie konta poprzez Aplikacją lub za
pośrednictwem - należącego do niego - profilu w serwisie Facebook, podając adres e-mail oraz
hasło.
3. Poprzez wykonanie czynności, o których mowa w § 3 ust. 1, pomiędzy Usługobiorcą, a
Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie Usługi oraz zaakceptowania przez
Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku braku akceptacji przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, powinien
on niezwłocznie usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
5. Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, Użytkownik może rozpocząć korzystanie
z Usługi.
6. W ramach świadczenia Usługi, Użytkownik może dodawać zdjęcia/scany Paragonów wraz z ich
opisem (nazwa towaru, dane sklepu, w którym towar został zakupiony, cena towaru, kategoria).
Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim są przechowywane przez Usługodawcę, a
Użytkownik ma do nich dostęp w każdym czasie poprzez swoje konto, może je również
uzupełniać, dodawać i usuwać.
7. Celem wykonywania Usługi jest:
a) umożliwienie Usługobiorcy łatwego dostępu do zarchiwizowanych Paragonów;
b) umożliwienie Usługobiorcy wyszukiwanie, śledzenia terminów oraz dochodzenia
gwarancji kupionych przez Usługobiorcę rzeczy od kontrahenta Usługobiorcy na
zarchiwizowanych Paragonach,
c) umożliwienia zaprezentowania Usługobiorcy ofert handlowych produktów
komplementarnych oraz szeroko rozumianej oferty partnerskiej.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wynik ewentualnych postępowań reklamacyjnych
oraz realizację uprawnień Usługobiorcy, przysługujących im w odniesieniu do nabytych rzeczy od
kontrahenta Usługobiorcy.
9. Gromadzenie i przetwarzanie przez Użytkowników za pomocą Aplikacji, treści bezprawnych, w
szczególności pornograficznych, pedofilskich, propagujących nazizm, rasizm, totalitaryzm,
antysemityzm, jak również naruszających prawa autorskie podmiotów trzecich jest zabronione. W
przypadku zamieszcza przez Użytkownika treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, jego
konto może zostać zablokowane lub usunięte po wcześniejszym wezwaniu Usługobiorcy do
zaniechania naruszeń.
10. Usługodawca dokłada najwyższej staranności w celu wykonania Usług oraz zapewnienia zgodności
opisów usług dostępnych na stronie http://www.paragonapp.pl
z Usługami opisanych
postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku zaistnienia rozbieżności między
informacjami na stronie http:// www.paragonapp.pl, a postanowieniami niniejszego Regulaminu
wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Treści zawarte na na stronie http:// www.paragonapp.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu
cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny.

§4
[Licencja na korzystanie z Aplikacji]
1. Twórcą i administratorem Aplikacji jest Aleksander Kramski

2. Licencja na korzystanie z Aplikacji zostaje udzielona przez Usługodawcę.
3. Licencja do Aplikacji zostaje udzielona na korzystanie z niej w celach komercyjnych, na zasadach
określonych w niniejszym dokumencie.
4. Poprzez instalację Aplikacji na nośniku przez Użytkownika, pomiędzy Użytkownikiem a
Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy o udzielenie licencji do Aplikacji. Umowa wchodzi w
życie z chwilą zaakceptowania postanowień niniejszej Licencji poprzez wybranie opcji
„Akceptuję” w oknie Aplikacji, które wyświetli się na ekranie Użytkownika przed pierwszym
uruchomieniem Aplikacji.
5. Wszelkie prawa własności intelektualnej wynikające z konstrukcji Aplikacji, zastosowane
technologie oraz funkcjonalności są własnością jej Twórcy i chronione są odpowiednimi
przepisami prawa autorskiego.
6. Usługodawca jest uprawniony z licencji do Aplikacji, udzielonej przez Twórcę, w zakresie
wprowadzania Aplikacji do obrotu na zasadach zawartych w postanowieniach niniejszej Licencji.
7. Wszelkie prawa udzielone na podstawie niniejszej Licencji są nabywane wyłącznie przez
Użytkownika.
8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich Twórcy Aplikacji i Usługodawcy.
Twórca Aplikacji zachowuje na zasadzie wyłączności wszelkie tytuły, prawa autorskie oraz inne
prawa w odniesieniu do Aplikacji.
9. Przed przystąpieniem do użytkowania Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z
postanowieniami Licencji.
10. Usługodawca z chwilą akceptacji postanowień Licencji udziela Użytkownikowi niezbywalne i nie
wyłączne prawo do użytkowania w ramach świadczonych usług przez Usługodawcę bez prawa
do: powielania, modyfikacji programu wykonawczego i definicji systemu lub jakichkolwiek innych
elementów Aplikacji, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej umowy,
używania do celów innych niż ich przeznaczenie, podejmowania czynności służących do
odtworzenia kodu źródłowego.
11. Licencja do Aplikacji zostaje udzielona na czas ograniczony, określony przez czas świadczenia
Usług.
12. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie
jest uprawniony do:
a) udzielania sublicencji, sprzedaży, najmu lub użyczenia Aplikacji lub przeniesienia w inny
sposób uprawnień wynikających z Licencji na osobę trzecią;
b) dystrybuowania Aplikacji bez pisemnej autoryzacji takiej dystrybucji przez Twórcę lub
Usługodawcę;
c) zwielokrotniania, trwale lub czasowo, Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek
środkami w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem wykonania jednej kopii zapasowej;
d) korzystania z kopii zapasowej Aplikacji równocześnie z Aplikacją;
e) modyfikowania, dokonywania tłumaczeń, przystosowywania Aplikacji, zmieniania układu
Aplikacji ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji;
f) tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Aplikacji.
13. Usługodawca udostępnia Aplikację do bezpłatnego korzystania przez Użytkownika począwszy od
dnia jej pierwszego zainstalowania przez Użytkownika.
14. Instalacja Aplikacji klienckich następuje poprzez pobranie z strony internetowej producenta sklepów Android store, ios store, Windows Phone store, www.paragonapp.pl.
15. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z
postanowieniami niniejszej Licencji, przepisami obowiązującego prawa, a także ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Aplikacji.

16. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogą naruszać
prawa osób trzecich, a także prawa i interesy Usługodawcy.
17. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku
nieuprawnionego korzystania z Aplikacji, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad
określonych w niniejszej Licencji.
18. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek czynności na szkodę Aplikacji lub
Usługodawcy.

§5
[Wymagania techniczne konieczne do korzystania z aplikacji]
1.

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Aplikacji, stacja użytkowa Użytkownika, na
której zostanie zainstalowana Aplikacja, winna spełniać poniższe minimalne wymagania
techniczne:
a) posiadać dostęp do serwera hostingowego, na którym to zostanie zainstalowany system
obsługujący Aplikację;
b) w trakcie wdrożenia Aplikacji, umożliwić Usługodawcy swobodny dostęp do serwera,
c) urządzenie mobilne z zainstalowanym systemem Android w wersji powyżej 4.00 lub iOS w
wersji (wszystkie) lub WindowsPhone wersji (wszystkie)
2. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.

§6
[Przetwarzanie danych osobowych]
1. Zawierając umowę z Usługodawcą, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień
zawartej przez strony umowy, a także postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego
podstawie usług.
2. Administratorem Danych osobowych jest Usługodawca, tj. Fundacja Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.
3. Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych Startupowi - Paragon, dane
kontaktowe: e-mail – aleksander.kramski@paragonapp.pl, telefon - +48601624035, adres
korespondencyjny – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, dla: Paragon
4. Gromadzone i przetwarzane są jedynie dane osobowe podane przez Usługobiorcy dobrowolnie.
Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień zawartej przez Strony
umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a) utworzenia Profilu Użytkownika,
b) świadczenia Usługi,
c) przechowania danych osobowych Usługobiorcy w bazie klientów Usługodawcy i
kontrahentów kupionej rzeczy przez Usługobiorcę;
5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Usługobiorcę, poprzez akceptację odpowiedniego zapytania
pojawiającego się po zainstalowaniu Aplikacji na urządzeniu mobilnym, zgromadzone dane
osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczególności w celu przedstawiania Usługobiorcy: oferty handlowej Usługodawcy, kontrahenta
Usługobiorcy oraz innych informacji marketingowych związanych z działalnością Usługodawcy.
6. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną będzie ona przesyłana na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w zawartej
umowie.
7. Z przesyłania newslettera oraz innych informacji handlowych Usługobiorca może w każdej chwili
zrezygnować. W tym celu niezbędne jest przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail:
aleksander.kramski@paragonapp.pl
8. Usługobiorca w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. W tym celu niezbędne jest przesłanie stosownego
oświadczenia na adres e-mail: aleksander.kramski@paragonapp.pl.
9. Dane podane w trakcie rejestracji, w celu wykonania Usługi są udostępniane również podmiotom
współpracującym z Usługodawcą.
10. Administrator danych informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych
osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec
Użytkownika Usługi określonej w Regulaminie oraz świadczeń z niej wynikających.
11. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień
bezpieczeństwa.

§7
[Pomoc techniczna, reklamacje, odstąpienie od umowy]
1. Usługodawca zapewnia pełne wsparcie techniczne i pomoc techniczną dla każdego Usługobiorcy
polegające na zdalnej pomocy odnośnie Usług.
2. Uzyskanie wsparcia technicznego możliwe jest za formularza kontaktowego dostępnego na stronie
http://www.paragonapp.pl, za pośrednictwem poczty e-mail: aleksander.kramski@paragonapp.pl,
oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48601624035.
3. Usługi wsparcia technicznego świadczone są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 12:00
4. W celu złożenia reklamacji w zakresie oferowanych usług konieczny jest kontakt za pośrednictwem
poczty e-mail: aleksander.kramski@gmail.com
5. W zakresie reklamacji Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane
przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca
2014 r.).
6. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Użytkownika,
adres, dane pozwalające na identyfikację np. login, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane
kontaktowe.

7. Reklamacje zgłaszane przez Usługodawcę będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu
ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez
Użytkownika.
8. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką
przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie
reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika
adres e-mail.
9. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania
przyczyny w każdym czasie. W celu odstąpienia wystarczające jest wysłanie pisemnego
oświadczenia. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod
adresem URL www.paragonapp.pl

§8
[Postanowienia końcowe końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]
1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia najlepszego
dla Usługobiorcy sposobu wykonania usług określonych w niniejszym Regulaminie. Jednocześnie
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności oraz inne od oczekiwanych przez
Usługobiorcę efekty działań podejmowanych w ramach niniejszego Regulaminu oraz na podstawie
zawartej umowy, które mogą wynikać z działań podmiotów trzecich.
2. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie wymaga jej akceptacji przez Usługobiorcę. W
przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje jednak prawo do
odstąpienia od zawartej umowy z zachowaniem określonego w niej terminu wypowiedzenia.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe na gruncie wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy
bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U.
2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).
7. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

•
•

•

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia
się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między
Klientem a sklepem;
powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym
numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Załączniki do Regulaminu
A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną
za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:
Aleksander Kramski działającą w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości o
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną).
3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
4. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [proszę wstawić ́
adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY
Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić ́ i odesłać ́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul.
Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,
pod
numerem
KRS
0000199402,
posiadającą
NIP
524-24-95-143,
SKLEP…………………………………………………….
ADRES
DO
KONTAKTU………………………………………………………………………adres internetowy – ………………………… e-mail
– ………………………….., telefon……………………
Startup Paragon - działający w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Ja/My(*) niniejszym informuje o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

