REGULAMIN DOKONYWANIA PŁATNOŚCI NA STRONIE WWW
(whitelabelcoders.com)

1. Nazwy rejestru i organu prowadzącego:
WHITE LABEL CODERS Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Błogosławionego
Czesława, nr 3, lok. 3, 44-100 Gliwice, NIP: 6312673410, REGON: 368212079,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000693550, kapitał zakładowy 5
000 zł.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności
BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności
imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
3. WLC realizując płatności wielowalutowe poprzez usługę „imoje” nie będzie w
żaden sposób gromadzić danych „płacącego”, a tym bardziej danych karty którą
dokonano płatności. Stroną realizującą będzie dostawca usługi ”imoje” a WLC
otrzyma tylko przekaz pieniężny bez dostępu do jakichkolwiek danych.
4. Ceny ustalane są indywidualnie z klientem, w ramach zawartej umowy. Nie
istnieje ustandaryzowany cennik usług.
5. Transakcje płatnicze będą realizowane przez linki do płatności (brak modułu
zakupowego związany jest z charakterem prowadzonej działalności).
6. Konsument i przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z
prowadzoną działalnością ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Celem dokonania zwrotu należy przesłać informację mailową na:
podany adres email: info@whitelabelcoders.com

See English version below.

REGULATIONS FOR MAKING PAYMENTS ON THE WEBSITE
(whitelabelcoders.com)

1. Names of the register and the leading authority:
WHITE LABEL CODERS Sp. z o.o. with headquarters in Gliwice, ul. Błogosławionego
Czesława 3/3, 44-100 Gliwice, NIP: 6312673410, REGON: 368212079, entered into
the Register of Entrepreneurs by the District Court in Gliwice, 10th Department of
the National Court Register under the number: 0000693550, share capital PLN
5,000.

2. The Client may choose the following forms of payment for the ordered Goods:
BLIK payments, payment card, electronic transfer via an external “imoje” payment
system, operated by ING Bank Śląski S.A. based in Katowice.

3. WLC, when making multi-currency payments through the "imoje" service, will not
in any way collect the data of the "payer", let alone the data of the card with which
the payment was made. The executing party will be the service provider "imoje" and
WLC will only receive the money transfer without access to any data.

4. Prices are agreed individually with the client under the provisions of contract.
There is no standardized price list for services.

5. Payment transactions will be carried out via payment links (the lack of a
purchasing module is related to the nature of the business).

7. A consumer and an entrepreneur purchasing for purposes unrelated to their
business activity has the right to withdraw from the contract within 14 days. In
order to withdraw please send the information to the following e-mail address:
info@whitelabelcoders.com

