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Szczegółowe warunki korzystania z usługi listy ślubnej 
 

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE 

Użytkownicy: każdy, kto korzysta z portalu Zankyou.com. 

Beneficjenci: osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej Zankyou i usługi listy ślubów. 

Gość: użytkownik, który odwiedza stronę internetową lub listę ślubną beneficjenta. 

Autorzy: Gość, który przyczynił się do Listy Ślubnej Beneficjenta. 

Wkład: finansowy wkład gościa na listę ślubną Beneficjenta. 

Transakcja: płatność dokonana za pośrednictwem Zankyou. 

Portfel: bezpieczna portmonetka elektroniczna zarządzana przez instytucję płatniczą MangoPay. 

Strona ślubna: przestrzeń stworzona i zarządzana przez Beneficjenta, przez którą dzielą się 
informacjami związanymi z ich ślubem. 

Lista ślubna: sekcja Twojej strony internetowej, gdzie Twoi goście mogą wnosić składki do 
Beneficjenta. 

 

ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT 

2.1 - Przedstawione szczegółowe warunki określają warunki korzystania dla Beneficjentów i ich gości, a 
także korzystanie z Listy Ślubnej ZANKYOU. Te szczegółowe warunki, zwane Ogólnymi warunkami 
korzystania z usługi MangoPay, można znaleźć w dowolnym momencie na poniższym linku 

https://www.mangopay.com/terms/PSP/PSP_MANGOPAY_PL.pdf   

 
2.2 - Beneficjenci, podpisując umowę o aktywację swojej listy ślubnej, a także podatnicy, poprzez 
proces wkładu, deklarują, że są w pełni poinformowani i akceptują bez zastrzeżeń treść poszczególnych 
warunków przedstawionych jako Szczegółowe warunki korzystania z usługi proponowanej przez 
ZANKYOU. Korzystanie z usługi przez Beneficjentów i Podatników będzie wyłącznie ich obowiązkiem. 
 
2.3 - Zankyou zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści przedłożonej wersji Szczegółowych 
warunków korzystania bez wcześniejszego powiadomienia, a także do modyfikacji projektu, prezentacji i 
/ lub konfiguracji strony internetowej, w tym całości lub części funkcji serwisu, z wyjątkiem jej tworzenia 
lub wykasowania. 
 
 

ARTYKUŁ 3 - PRZESTRZEŃ OSOBISTA 

 
3.1 - Stworzenie przestrzeni osobistej jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych podczas 
tworzenia strony internetowej i listy ślubnej z ZANKYOU. Beneficjent zostanie poproszony o podanie 
określonej ilości danych osobowych. Wszystkie informacje dostarczone przez Beneficjenta za 
pośrednictwem tych certyfikowanych procedur w celu uzyskania usług świadczonych przez ZANKYOU 
muszą być zgodne z prawdą i dokładne, i dzięki temu możemy zagwarantować autentyczność 
Beneficjenta. Jeśli Beneficjent odmówi podania wyżej wymienionych informacji, nie będzie można 
utworzyć osobistej przestrzeni, w związku z czym subskrypcja usług wymienionych poniżej również 
zostanie unieważniona. 

3.2 - Tworząc osobistą przestrzeń w ZANKYOU, należy utworzyć profil z adresem e-mail i hasłem, z 
których Beneficjent się zgadza. To hasło stanowi gwarancję poufnych informacji zawartych w przestrzeni 
osobistej, a zatem Beneficjentowi nie wolno udostępniać tych informacji osobom trzecim. W rezultacie 
Beneficjent jest jedyną osobą odpowiedzialną za swoje hasło, a ZANKYOU nie będzie odpowiedzialny za 
nieautoryzowany dostęp do konta Beneficjenta. 

 

ARTYKUŁ 4- OGÓLNY OPIS USŁUG NA STRONIE INTERNETOWEJ I LISTY 
ŚLUBNEJ 

4.1 - ZANKYOU oferuje Beneficjentom, którzy będą świętować związek małżeński ("małżeństwo"), 
platformę, w której mogą personalizować, organizować i stworzyć stronę ślubną, która pozwala im 
udostępniać wszystkie informacje, które uznają za przydatne, związane z ich ślubem. Dostęp do strony 
internetowej jest dzielony z gośćmi Beneficjenta, który może wnieść wkład do Listy Prezentów Ślubnych, 
jeśli sobie tego tego życzą. 

4.2 - Tworzenie strony ślubnej jest bezpłatne. Beneficjenci mogą zapisać się do usług płatniczych 
zwanych "Opcjami Premium". Opisy tych opcji są dostępne w sekcji "Premium" na internetowej stronie 
ślubnej Beneficjenta. 

https://www.mangopay.com/terms/PSP/PSP_MANGOPAY_PL.pdf
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4.3 - Ważność listy ślubnej zależy od osób, którzy ją posiadają. Strona ślubna jest darmowa przez jeden 
(1) rok od daty rejestracji. Jednak od tego okresu beneficjenci mogą opuścić swoją internetową stronę 
ślubną i złożyć wniosek, po którym strona ślubna zostanie zarchiwizowana lub jej ważność zostanie 
przedłużona o jeden (1) rok dłużej, poprzez nabycie opcji premium "rozszerzenie usługi". W przypadku, 

gdy Lista Ślubna nadal posiada środki, które nie zostały przekazane w momencie wygaśnięcia, pieniądze 
te zostaną do wykorzystania automatycznie po odnowieniu strony ślubnej internetowej i aktywacji 
pakietu na przedłużenie ważności strony na okres jednego (1) roku. Beneficjenci zostaną poinformowani 
pocztą elektroniczną o dacie wygaśnięcia ich strony internetowej, 45 dni i 15 dni przed przed datą 
wygaśnięcia. 

4.4 - Beneficjenci mają możliwość ograniczenia dostępu do swojej strony internetowej i listy ślubnej 
poprzez dodanie hasła. Beneficjenci muszą udostępnić to hasło swoim gościom. Dzieląc się tym, 
beneficjenci uznają, że będą odpowiedzialni za korzystanie z ich strony internetowej za pośrednictwem 
swoich gości, a rozpowszechnianie tego hasła jest w całości ich obowiązkiem. Korzystanie z witryny 
przez gościa będzie podporządkowane zatwierdzeniu ogólnych warunków korzystania ze strony 
internetowej. 

4.5 - Domyślnie każda strona ślubna będzie pojawiała się w wyszukiwarkach. Beneficjenci mają 
możliwość zażądania, indeksowania swojej witryny zgodnie z sekcją "Poufność" w niniejszej umowie. 
Opóźnienia indeksowania lub zaindeksowania strony całkowicie zależą od wyszukiwarek, o których 
mowa. ZANKYOU nie będzie odpowiedzialny za określenie tego okresu. 

 

ARTYKUŁ 5 - TWORZENIE LISTY ŚLUBNEJ 

5.1 - Usługa oferowana przez ZANKYOU umożliwia Beneficjentom stworzenie swojej Listy Ślubnej w 
swojej stronie ślubnej. ZANKYOU udostępnia katalog z pomysłami na prezenty dostępną dla 
beneficjentów, z których mogą oni korzystać. w całości lub częściowo i mieszać je z innymi prezentami, 
które stworzyli dzięki opcji “stwórz prezent”. Ilość prezentów, zdjęcia i opisy w katalogu są umowne. 
ZANKYOU nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub niezgodność prezentów prezentowanych w 
katalogu. Odbiorcy mogą również tworzyć własne pomysły na prezenty i dodawać je do swojej listy 
prezentów. W takim przypadku Beneficjent musi dodać zdjęcie, opis i kwotę do utworzonego przez siebie 
prezentu. ZANKYOU nie będzie odpowiedzialne za żadne prawa własności intelektualnej, które mogą 
wynikać z wymienionych opisów i / lub zdjęć pomysłów na prezent dodanych przez Beneficjentów, a 
także ich istnienia. 

5.2 - Koszt listy ślubnej jest szczegółowo wskazany w dokumencie "Stawki", który jest dostępny na 
następującej stronie: 

https://www.zankyou.com/docs/rates_pl.pdf 
 
 

ARTYKUŁ 6 - DOKONANIE WPŁATY 

6.1 - Gość może dokonać wpłaty poprzez różne metody płatności (karta debetowa Visa i MasterCard, 
czek i przelew bankowy) zgodnie z procesem ustalonym na stronie. ZANKYOU gwarantuje 
bezpieczeństwo płatności i wyśle do klienta wiadomość e-mail na adres użyty do dokonania płatności, 
informując go o szczegółach i referencji dokonanej płatności. Całkowity wkład dokonany przez 
Wpłacającego będzie udostępniony wyłącznie dla Beneficjentów. 

6.2 - Beneficjenci otrzymają e-mail z powiadomieniem za każdym razem, gdy Wpłacający przekaże 
darowiznę na ich Listę Prezentów Ślubnych. Beneficjenci będą odpowiedzialni za weryfikację tożsamości 
Wpłacających na swojej stronie internetowej oraz za zapewnienie, że otrzymane płatności są spójne z 
usługą proponowaną przez ZANKYOU. Beneficjenci mogą odrzucić składki kontaktując się z ZANKYOU, w 
każdym razie suma, wraz z naliczeniem opłat bankowych, zostanie zwrócona podatnikowi, który zostanie 
poinformowany o odrzuceniu ich wkładu przez Beneficjentów. 

6.3 - Darowizny składane przez Wpłacających pozostaną na rachunku bankowym powiązanym z 
systemem płatności MangoPay. To konto bankowe będzie wykorzystywane wyłącznie do otrzymywania 

tych składek i do dokonywania przelewów na rzecz beneficjentów. MangoPay gwarantuje zarządzanie i 
kontrolę całego przepływu finansowego usługi Listy Ślubnej ZANKYOU. 

6.4 - Podatnik skorzysta z okresu wycofania się. Termin ten wynosi pięć (5) dni od daty płatności. 
Żądanie zwrotu pieniędzy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email help@zankyou.com. 
Opłaty wygenerowane przez ten zwrot zostaną odliczone od całkowitego zwrotu. Jeżeli beneficjenci 
wykorzystali całość lub część wkładu, wniosek o zwrot zostanie odrzucony, a Wpłacający muszą być w 
kontakcie z beneficjentami w związku z tą kwestią, bez interwencji lub uczestnictwa ZANKYOU. Nazwiska 
beneficjentów są widoczne na ich stronie internetowej, w tym dane kontaktowe gościa przy dokonywaniu 
płatności. ZANKYOU nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione na liście ślubnej. ZANKYOU i jego 
pracownicy i menedżerowie nie będą zaangażowani. 

6.5 - Jeżeli wpłata okaże się nieuczciwa lub fikcyjna (czek bez środków, transakcja dokonana z kartą 
nieaktywną ...) lub niezakończona (przelew lub czek, którego nie otrzymaliśmy) ZANKYOU informuje 
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Beneficjentów. Wpłata zostanie anulowana i nie zostanie wysłana na konto Beneficjentów. ZANKYOU i 
jego pracownicy nie będą uczestniczyć i nie będą ponosić odpowiedzialności. 

 

ARTYKUŁ 7 - WYKORZYSTANIE WKŁADÓW 

7.1 - Beneficjenci są zobowiązani dostarczyć ZANKYOU dokumenty wymienione poniżej, aby sfinalizować 
aktywację swojej Listy Ślubnej i złożyć wniosek o przeniesienie wpłat ze swojej Listy Prezentów Ślubnych 
na osobisty rachunek bankowy. Dokumenty te są wymagane na mocy rozporządzenia AML-ATF 
(Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). 

a. Potwierdzenie własności rachunku bankowego przypisanego do Listy Prezentów Ślubnych (umowa 
aktywizacyjna), dostępne na stronie, należy wypełnić poprawnie wszystkie dane i podpisać elektronicznie 
przez jednego z dwóch Beneficjentów. 

b. Oficjalne wyciągi bankowe, które poświadczają dane bankowe posiadacza rachunku, są takie same, 
jak te podane w umowie aktywacyjnej. 

c. Dowód osobisty właściciela konta. Może to być paszport lub obie strony krajowego dokumentu 
tożsamości. W przypadku rachunku wspólnego wymagana jest identyfikacja każdej z osób. 

d. Potwierdzenie adresu zamieszkania, nie może być to dokumenty starszy niż 3 miesiące wydany na 
imię posiadacza rachunku (rachunek za energię elektryczną, internet, woda itd.) Lub w przypadku braku 
paszportu, dokumentu tożsamości lub prawa jazdy. Ten dokument jest obowiązkowy w przypadku 
zapisów, w których całkowita liczba prezentów przekracza 3000, próg określony jest przez wyżej 
wymienione artykuły, które regulują walkę z oszustwami i praniem brudnych pieniędzy. 

ZANKYOU zastrzega sobie prawo do nie aktywowania Listy Prezentów Ślubnych, jeśli wszystkie 
wymagania nie zostaną spełnione. ZANKYOU zastrzega sobie również prawo do zażądania dodatkowej 
dokumentacji w celu weryfikacji tożsamości Beneficjentów. 

7.2 - Po spełnieniu wymaganych warunków ZANKYOU poinformuje Beneficjentów, że ich konto bankowe 
zostało pomyślnie połączone z ich Listą. Od tego momentu beneficjenci mogą dokonywać przelewów na 
swojej stronie internetowej z listy ślubów Zankyou na powiązane z nimi konto bankowe. Kwota ta będzie 
składać się wyłącznie z wkładów wniesionych na konto ZANKYOU w chwili złożenia wniosku. Modyfikacja 
powiązanego rachunku bankowego będzie możliwa tylko po zastosowaniu tej samej procedury opisanej 
w poprzedniej sekcji. 

7.3 - Nazwa użytkownika i hasło Beneficjentów są niezbędne, wystarczające i dostatecznie uzasadnione, 
aby dokonać przelewu środków. Beneficjenci będą współwłaścicielami konta. 

7.4 - Saldo konta powiązanego z ZANKYOU ślubie będzie podawany przez ZANKYOU gdy para złoży 
wniosek o dokonanie przelewu. Po otrzymaniu wniosku o przeniesienie, transakcja odbędzie się w dwóch 
lub trzech dniach roboczych, pod warunkiem, że wymagane dokumenty zostały potwierdzone i 
aktywowana lista prezentów ślubnych. ZANKYOU nie jest odpowiedzialne za wykorzystanie końcowej 
sumy beneficjentów przekazanej z ich Listy Prezentów Ślubnych z konta bankowego. 

7.5 - Beneficjenci akceptują anulowanie i zwrot wkładu w przypadku, gdy gość o to poprosi. ZANKYOU 
zwróci wkład wniesiony przy użyciu środków dostępnych na koncie Beneficjentów. W przypadku, gdy 
fundusze są mniejsze niż wkład, ZANKYOU poprosi Beneficjentów o zmianę tej kwoty. Koszty naliczone 
przez ZANKYOU zostaną naliczone Gościowi. 

7.6 - W przypadku, gdy jeden z beneficjentów zachoruje lub umrze przed spełnieniem wszystkich 
wymogów określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu, ZANKYOU wyśle dwa transfery bankowe z 
równowartością 50% otrzymanej kwoty: jeden dla jednego z partnerów, a drugi dla spadkobiercy 
zmarłego Beneficjenta lub uznanego za spadkobiercę. Zarówno dla obu zmarłych beneficjentów 
ZANKYOU zachowuje całość sumy z listy prezentów ślubnych co momentu prawnego potwierdzenia 
spadkobierców Beneficjentów. W przypadku, gdy obaj Beneficjenci nie są w stanie niepełnosprawności, 
transakcja ta zostanie przekazana osobom odpowiedzialnym za ich opiekę. 

7.7 - Beneficjenci rozwiążą każdy rodzaj konfliktu, jaki może powstać w związku z dystrybucją 
przyszłych wpłat zapisanych na ich Liście Prezentów Ślubnych między sobą, bez pośrednictwa ZANKYOU. 

7.8 - ZANKYOU oferuje Beneficjentom możliwość korzystania z katalogu firm i biur podróży. Więcej 

informacji oraz wysokość każdej promocji są szczegółowo opisane w sekcji "Promocje" na stronie 
internetowej Beneficjentów. 

 

ARTYKUŁ 8 - WALKA Z OSZUSTWAMI FINANSOWYMI ORAZ PRANIEM 
PIENIĘDZY 

8.1 - ZANKYOU posiada system przeciwdziałania oszustwom, kształtujący się zarówno w 
automatycznych kontrolach, jak i w instrukcjach transakcji wykonywanych na stronie. W przypadku 
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aktywacji alertu ZANKYOU zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Beneficjentów i 
Wpłacających. 

8.2 - W przypadku podejrzenia oszustwa, ZANKYOU zastrzega sobie prawo do zablokowania płatności 
lub Listy Prezentów Ślubnych w całości, dopóki wątpliwości nie zostaną wyjaśnione. W przypadku 
wątpliwości lub gdy Beneficjent lub Wpłacający odmawia współpracy, ZANKYOU będzie zobowiązane do 
zamknięcia Listy Prezentów Ślubnych i dokonania zwrotu płatności na rzecz Wpłacających bez 
ponoszenia odpowiedzialności. 

 

ARTYKUŁ 9 - ODWOŁANIE ŚLUBU 

9.1 - W przypadku anulowania ślubu Beneficjenci muszą natychmiast powiadomić o tym fakcie 
Wpłacających i ZANKYOU. We wszystkich przypadkach ZANKYOU zastrzega sobie prawo do 
powiadomienia Wpłacających o odwołaniu ślubu i zamknięcia internetowej strony ślubnej oraz Listy 
Prezentów Ślubnych. 

9.2 - Anulowanie ślubu spowoduje zamknięcie Listy Prezentów Ślubnych. 

a. Suma darowizn, które zostały już przekazane Beneficjentom, pozostanie ich własnością, co 
uniemożliwi Wpłacającym komunikowanie się z ZANKYOU w tej sprawie. 

b. Jeżeli chodzi o wysokość wpłat, które w momencie anulowania nie zostały jeszcze przekazane, 
Beneficjenci muszą wskazać, czy te pieniądze powinny zostać przekazane na ich rachunek bankowy, czy 
też zwrócić je Wpłacającym. W tym konkretnym przypadku Wpłacającym muszą złożyć pisemny wniosek 
do ZANKYOU. Opłaty te mogą być ponoszone przez Beneficjentów, jeśli sobie tego życzą. 

9.3 - ZANKYOU nie ponosi odpowiedzialności za spory, które mogą powstać między Wpłacającymi, a 
Beneficjentami, dotyczące konsekwencji anulowania ślubu i redystrybucji wpłat. Pod żadnym pozorem 
ZANKYOU nie podejmie żadnego pośredniego stanowiska w kontrowersyjnych okolicznościach, które 
mogą powstać między Wpłacającymi a Beneficjentami, a także między przyszłymi nowożeńcami. 

 

ARTYKUŁ 10 - DEKLARACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSZYSTKICH 
UŻYTKOWNIKÓW BEZ WYJĄTKU 

10.1 - Użytkownicy wyrażają zgodę na korzystanie z Serwisu zgodnie z zasadami MangoPay oraz tymi 
Szczególnymi Warunkami, prawem, moralnością, ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami i porządkiem 
publicznym. 

10.2 - Użytkownicy nie będą publikować żadnych treści, które mogą szkodzić innym na swojej Liście 
Prezentów ślubnych lub które nie respektują obowiązujących przepisów. 

10.3 - Użytkownicy rezygnują z odpowiedzialności ZANKYOU w odniesieniu do informacji zawartych na 
stronie internetowej, z której korzystają. 

 

ARTYKUŁ 11 - DEKLARACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ BENEFICJENTÓW 

11.1 - Beneficjenci oświadczają, że są pełnoletni i posiadają niezbędną zdolność prawną do korzystania 
z usług oferowanych przez ZANKYOU. 

11.2 - Beneficjenci muszą zarejestrować się online na stronie internetowej, przeczytać i zaakceptować 
ogólne i szczegółowe warunki, zanim będą mogli korzystać z oferowanych usług. W swojej umowie 
beneficjenci: 

a. Zagwarantują prawdziwość podanych informacji dotyczących tożsamości, adresu e-mail i adresu 
pocztowego przesłanych przez siebie w formularzach rejestracyjnych. 

b. Zadeklarować odpowiedzialność oraz autentyczność małżeństwa, a także prawdziwość informacji 
zapisanych na internetowej stronie ślubnej i zagwarantować, że publikowane treści będą respektować 
obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu i godności osób. Tylko beneficjenci mogą korzystać ze 
swojej strony internetowej lub ze swojej listy ślubnej w odniesieniu do materiałów graficznych lub 
tekstów, jeśli mają odpowiednie prawa do korzystania. 

c. Są odpowiedzialni za prawidłowe korzystanie z ich internetowej strony ślubnej, zarówno w celu 
logowania się, wpisania hasła, jak i łączenia się z jego osobistą przestrzenią. Beneficjenci muszą 
natychmiast zawiadomić ZANKYOU o wszelkich skradzionych lub utraconych danych logowania, w pełni 
ponosząc odpowiedzialność do momentu, dopóki nie zostaniemy powiadomieni. Po otrzymaniu tych 
informacji przez ZANKYOU beneficjenci otrzymają nowe dane logowania. 

                                                  

ZANKYOU nie ponosi odpowiedzialności za prawa własności intelektualnej wynikające z opisów i / lub 
zdjęć zamieszczonych przez Beneficjentów, a także za rzeczywistość lub istnienie zawartych w nich 
informacji. 
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11.3 - Beneficjenci nie będzie wykonywać żadnych działań przeciwko ZANKYOU aby chronić swój 
wizerunek, prawa własności intelektualnej i prywatności, w odniesieniu do wszystkich informacji 
zamieszczonych na swojej internetowej stronie ślubnej i zaakceptować, że publikacja swojej stronie 
będzie w wyszukiwarkach. Gdy Beneficjent występuje z takim wnioskiem, aby nie była ona 

w,wyszukiwarkach, jest zobowiązany na czas oczekiwania wynoszący co najmniej cztery (4) tygodnie, 
aby wyeliminować wszystkie informacje. ZANKYOU nie będzie odpowiedzialne za ten okres. 

11.4 - Beneficjenci są zobowiązani rozwiązać wszelkie konflikty, które mogą powstać w odniesieniu do 
zawartości strony internetowej, w tym wesela, bez pośrednictwa ZANKYOU. 

11.5 - Beneficjenci zaakceptują zwrot płatności na rzecz Podatnika w przypadku, gdy może to być 
wynikiem nieuczciwej działalności. Podatnik może złożyć takie roszczenie za pośrednictwem swojego 
banku w ciągu 1 roku od wniesienia wpłaty. ZANKYOU zwróci kwotę korzystając ze środków dostępnych 
na koncie ZANKYOU Beneficjentów. W przypadku, gdy fundusze Beneficjenci są mniejsze od tej kwoty, 
ZANKYOU ma prawo do żądania pozostałą należną kwotę beneficjenctów. 

 

ARTYKUŁ 12 - DEKLARACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKU 

12.1 - Wpłacający gwarantuje prawdziwość podanych informacji dotyczących jego tożsamości, adresu e-
mail i adresu pocztowego podczas dokonywania płatności i zgadza się, że informacje te są przekazywane 
Beneficjentom. 

12.2 - Wpłacający oświadcza, że jest odpowiedzialny za wniesienie wpłaty na listę prezentów ślubnych, 
pomijając wszelką odpowiedzialność w imieniu ZANKYOU za każdy błąd z jego strony w odniesieniu do 
identyfikacji Listy Prezentów Ślubnych lub wniesionej kwoty. 

12.3 - Wpłacający przyjmuje, że dokonane płatności są nieodwołalne i uznaje, że nie może zażądać od 
ZANKYOU dokonania zwrotu, poza przypadkami wymienionymi w artykułach 6.5, 7.6 i 9.2.b 

12.4 - Wpłacający oświadcza, że jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji, które podał, w tym 
konkretnym przypadku, na stronie ślubnej i gwarantuje, że treści publikowane na tej stronie są zgodne z 
obowiązującym prawem i godnością osób. Mogą używać tylko materiałów graficznych lub tekstów, w 
których mają prawo korzystać. Podatnicy zgadzają się nigdy nie korzystać z tej usługi poza kontekstem 
ślubu. 

 

ARTYKUŁ 13 - WYŁĄCZENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
13.1 - W przypadku, gdy niemożliwe jest uzyskanie dostępu do strony internetowej, z przyczyn 
technicznych lub z dowolnego powodu, którego nie można przypisać firmie ZANKYOU, użytkownik nie 
może żądać odszkodowania ani zadośćuczynienia. 
 

13.2 - W zakresie, w jakim różne usługi i interfejsy udostępniane Beneficjentom na tej stronie są 
bezpłatne, ZANKYOU nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność i prawidłowe działanie tych usług. 
Wszelkie dysfunkcje lub przerwy w świadczeniu tych usług nie stanowią zatem szkody dla użytkowników, 
którzy nie będą mogli żądać odszkodowania. 
 
13.3 - W przypadku klienta, który zarejestrował się w usłudze płatnej przez określony czas, może 
ubiegać się o zwrot proporcjonalny do czasu, w którym ta usługa nie jest dostępna. 
 
13.4 - Strony i publikowane treści są w całości odpowiedzialnością osoby, która je utworzyła. 
Użytkownicy są bezpośrednio informowani, że ZANKYOU w żaden sposób nie gwarantuje poprawności 
danych w witrynie. Beneficjent odpowiada tylko na treść strony, którą utworzył, oryginalność, 
autentyczność i charakter prawny, który za sobą pociągają. W żaden sposób nie będzie ponosić 
odpowiedzialności ZANKYOU i nie będzie ponosić odpowiedzialności w tym zakresie. Dlatego Beneficjent 
przyjmuje do wiadomości, że musi wziąć na siebie odpowiedzialność za podjęcie działań przeciwko 
ZANKYOU w celu przechowywania lub rozpowszechniania treści usług oferowanych na tej stronie. 
Podobnie, ZANKYOU nie będzie odpowiedzialny za komentarze pozostawione przez gości i internautów na 
stronach internetowych; Ten komentarz jest osobisty i jest wyłączną odpowiedzialnością osoby, która go 
dodała. Jednak użytkownicy mogą wysłać e-mail do ZANKYOU, aby poprosić o usunięcie jakichkolwiek 
komentarzy. 
 
13.5 - Linki hipertekstowe będą obecne na stronach internetowych Beneficjentów i mogą prowadzić do 
innych stron internetowych. Odpowiedzialność ZANKYOU nie może zostać poniesiona, jeśli zawartość 
tych stron narusza obowiązujące prawo. W ten sam sposób ZANKYOU nie ponosi odpowiedzialności, jeśli 
wizyta użytkownika na jednej z witryn spowoduje szkody lub uprzedzenia. 
 
13.6 - ZANKYOU może zmienić obecne Warunki Specjalne w dowolnym momencie. 
 
 
 


