
TERMS & CONDITIONS (T&C) 
 

  ZAKRES 
 
Niniejszy dokument (zwany również dalej: „T&C”) określa zakres i warunki korzystania przez Ciebie z 
naszej strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.studiopigeon.com (dalej: „Strona”) oraz 
świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych. 
 
Strona prowadzona jest przez Pigeon Studio sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Starowiślnej 13, 31-038 
Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916647, NIP 
6762601468 oraz REGON 389688390 (dalej: "Spółka", „Pigeon”).   
  
Przed rozpoczęciem korzystania z Strony, powinieneś zapoznać się z T&C, by korzystać z 
przedstawionych na niej treści w sposób prawidłowy. Korzystając z naszej Strony, w sposób domyślny 
akceptujesz T&C i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami 
zawartymi w niniejszym T&C, najlepszym rozwiązaniem będzie opuszczenie tej witryny.  
 
Tworzymy nasze treści z pasją i szacunkiem dla użytkowników i chcielibyśmy, by przynosiły Ci 
wyłącznie radość.  
 
USŁUGI 
 
Za pośrednictwem Strony, Pigeon udostępnia Ci różnorodne zasoby, w tym m.in. informacje o usługach 
Spółki, treści reklamowe, newslettery. Wszystkie usługi, w tym te, które będą świadczone również w 
przyszłości, podlegają zapisom T&C (dalej: „Usługi”). 
 
Usługami świadczonymi przez Pigeon za pośrednictwem Strony (drogą elektroniczną) są m.in.:  
 

● usługi informacyjne polegające na udostępnianiu tekstów, treści graficznych i 

multimedialnych, portfolio Spółki; 

● usługa newslettera polegająca na przesyłaniu Ci, na Twoje żądanie okresowych 
publikacji zawierających informacje o działalności Pigeon oraz nowinek branżowych; 

● usługi związane z przesyłaniem Ci, na Twoje żądanie, różnych informacji 
marketingowych; 

● usługi związane z przesyłaniem wiadomości lub usługami komunikacyjnymi, 
udostępniane na podstawie umów z zewnętrznymi dostawcami (live chat); 

● usługa kontaktu polegająca na możliwości przesyłania informacji lub zapytań do nas; 

● usługi reklamowe polegające na zamieszczaniu na stronach internetowych różnych 
treści reklamowych, reklamujących w szczególności produkcje Pigeon; 

● usługa pobierania umożliwiająca pobieranie przez Ciebie treści z naszej Strony; 

● usługi wyszukiwania, umożliwiająca Ci przeszukiwanie naszej Strony. 

 
SPOSÓB KORZYSTANIA 
 
Sposób korzystania z usług przedstawiony jest w niniejszym T&C. Może się jednak zdarzyć, że 
korzystanie z poszczególnych funkcji Strony, w tym w szczególności webinarów, prelekcji itd. może 
podlegać dodatkowym lub szczególnym wymogom lub warunkom. Wobec tego na Stronie pojawiać się 
mogą dodatkowe wymogi związane z korzystaniem z danej usługi, które udostępnione zostaną Ci przed 
rozpoczęciem korzystania z niej.  
  
Pigeon ma prawo wprowadzać zmiany do zakresu oferowanych usług oraz zmieniać – po stosownym 
uprzedzeniu użytkowników – sposób ich świadczenia. 
  
Korzystając z Internetu powinieneś mieć świadomość, że jesteś narażony na różnego rodzaje sytuacje, 
pozostające poza naszą kontrolą. W szczególności dotyczy to ryzyka zainfekowania Twojego 
komputera wirusami lub przejęcia haseł przez osoby trzecie oraz ryzyka szkód, które mogą powstać w 
takich przypadkach. W takiej sytuacji Pigeon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.  
 

http://www.studiopigeon.com/


Pigeon nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Strony na Twoim 
komputerze oraz za ewentualną utratę danych, w szczególności jeśli doszło do tego z powodu działania 
siły wyższej, osób trzecich albo Pigeon prowadzących do poprawy działania Strony. W razie 
przewidywanych zakłóceń w działaniu Strony, postaramy powiadomić Cię o tym z wyprzedzeniem.  
  
Korzystając ze Strony oświadczasz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z 
działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami T&C. Zobowiązujesz się 
do korzystania ze Strony zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. 
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Twoje działania lub zaniechania. 
 
Zobowiązujesz się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub niecenzuralnym, jak również 
takich, które wpłynąć mogą w sposób negatywny na bezpieczeństwo funkcjonowania Strony lub innych 
użytkowników w tej przestrzeni.  
 
Zobowiązujesz się również nie uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do Strony lub jakichkolwiek 
systemów połączonych ze Stroną. Zabronione są jakiekolwiek ingerencje w zabezpieczenia Strony, 
próby nieuprawnionego śledzenia innych użytkowników oraz próby kradzieży danych innych 
użytkowników.  
 
W przypadku publikacji lub przesłania przez Ciebie jakichkolwiek treści sprzecznych z niniejszym T&C, 
Pigeon zastrzega sobie prawo ingerencji i usunięcia tego rodzaju treści. Spółka zastrzega sobie prawo 
zablokowania Twojego dostępu do oferowanych przez nią usług, jeśli naruszać będziesz określone w 
niniejszym T&C zasady użytkowania.  
 
NEWSLETTER i INNA KOMUNIKACJA 
 
Wysyłamy e-maile do subskrybentów newslettera. Masz kontrolę nad tym, jakie wiadomości 
otrzymujesz i możesz w każdej chwili zrezygnować z newslettera, korzystając z linku w otrzymanym e-
mailu. Możesz również wyrazić oddzielną zgodę na otrzymywanie innych treści marketingowych. 
Korzystając z tych sposobów komunikacji, wyrażasz zgodę na Politykę prywatności oraz T&C 
obowiązujące na Stronie.  
 
Pigeon utrzymuje ścisłą politykę opt-in w odniesieniu do komunikacji e-mailowej. Wysyłamy wiadomości 
e-mail tylko do osób, które się na nie zapisały lub w ramach stałej współpracy z daną osobą lub firmą. 
Twoje prawo do kontrolowania, jakie wiadomości, jeśli w ogóle, otrzymujesz od Pigeon, jest dla nas 
ważne. 
 
Chociaż w niektórych komunikatach możemy zawrzeć ogłoszenia od partnerów lub innych osób 
trzecich, nie udostępniamy adresów e-mail osobom trzecim. 
 
Jeśli uważasz, że otrzymałeś niechciane, niezamówione wiadomości e-mail, prosimy o przesłanie kopii 
takiej wiadomości e-mail wraz z komentarzami na adres […].  
 
 
TREŚCI  
 
Wszystkie teksty, elementy graficzne, interfejsy, wideo, animacje, fotografie, znaki towarowe, portfolio, 
logotypy, dźwięki, muzyka, opracowania graficzne i kody, w tym w szczególności projekt, struktura, 
sposób dystrybucji i rozmieszczenie treści na Stronie stanowią własność Pigeon lub są wykorzystywane 
przez Pigeon na podstawie zgody upoważnionego podmiotu. Treści te chronione są prawami autorskimi 
lub prawami własności intelektualnej. Ich kopiowanie w całości lub w części jest zabronione. 
 
O ile nie zostało wskazane inaczej, oferowane przez Pigeon usługi przeznaczone są wyłącznie do 
Twojego użytku osobistego i niekomercyjnego. Poza tym sposobem korzystania z treści, nie jesteś 
uprawniony do modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, prezentowania, 
odtwarzania, powielania, licencjonowania, tworzenia dzieł zależnych, przekazywania ani sprzedawania 
informacji, oprogramowania, produktów lub usług pochodzących ze Strony.  
 
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY  
 



Umowa o świadczenie usług dotycząca określonej usługi zostaje zawarta w momencie, w którym 
rozpoczynasz korzystać z danej usługi. Jeśli korzystasz z usług informacyjnych, umowa o ich 
świadczenie zostaje zawarta w momencie wyboru przez Ciebie odpowiedniego adresu URL Strony lub 
przekierowaniu na naszą Stronę i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Strony. W przypadku innych 
usług, umowa zawarta zostaje z chwilą skorzystania przez Ciebie z danej usługi i rozwiązana zostaje z 
chwilą zaprzestania korzystania.  
 
LINKI DO INNYCH STRON  
 
Na Stronie znajdziesz linki do stron internetowych podmiotów trzecich, które nie są kontrolowane 
Pigeon. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, zmiany i aktualizacje Serwisów osób 
trzecich ani nie rekomenduje treści w nich zawartych. Wejście na taką stronę odbywa się na Twoją 
własną odpowiedzialność.  
 
REKLAMACJA 
 
Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi w sprawach dotyczących Strony i oferowanych na niej usług. 
Korzystając z tego trybu, podaj swój adres e-mail, określ przedmiot reklamacji, przytocz okoliczności 
związane z reklamacją i swoje żądanie. Reklamacje możesz kierować za pośrednictwem okienka 
„Kontakt” lub na adres e-mail: [….] 
 
O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony zostaniesz w terminie 14 dni od otrzymania 
reklamacji przez Pigeon. 
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Polityka prywatności znajduje się tutaj.  

 
POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 
Pigeon ma prawo w każdej chwili zaktualizować niniejsze T&C. W przypadku takiej zmiany, nowa wersja 
T&C zamieszczona zostanie na Stronie, a informacja o jego zmianie przesłana zostanie do 
użytkowników, którzy wyrazili zgodę na kontakt mailowy, przed wejściem w życie nowej wersji T&C.  
 
Ci, którzy zapisali się na newsletter są związani postanowieniami nowej wersji T&C, chyba że 
wypowiedzą umowę w terminie 14 dni od daty powiadomienia ich o zmianie T&C. W tym celu napisz do 
nas wiadomość i zaprzestań korzystania ze Strony. Ci, którzy nie dokonali zapisu na newsletter, znajdą 
informację o zmianie T&C po wejściu na Stronę. Jeśli po zmianie T&C nie będą oni chcieli korzystać ze 
Strony, powinni natychmiast zaprzestać takiego korzystania.  
  
T&C oraz korzystanie przez użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisów podlega 
prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy Spółką a użytkownikiem będą rozstrzygane polubownie. 
Jeżeli Strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia, spory będą poddawane pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby Pigeon. 
 


