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Dodatkowe warunki dot. użytkowania generatora tekstów prawnych Trusted Shops  

 
1. Przedmiot i strony umowy  

Poniżej uregulowano zasady udostępnienia generatora tekstów 
prawnych Trusted Shops, użytkowania stworzonych przy jego po-
mocy tekstów oraz kwestie dot. ich aktualizacji (update service) i wa-
runki przejęcia odpowiedzialności przez Trusted Shops GmbH (dalej 
„Trusted Shops“). Za pomocą generatora tekstów prawnych Trusted 
Shops użytkownik może stworzyć teksty prawne dla swojego sklepu 
internetowego. Generator tekstów prawnych przeznaczony jest do 
wykorzystania w sklepach internetowych prowadzących sprzedaż to-
warów konsumentom, których zwykłe miejsce pobytu znajduje się na 
terytorium Polski. Niniejsze warunki obowiązują wyłącznie przedsię-
biorców.  

1.1. Użytkownik korzystający z generatora tekstów prawnych zawiera 
jednocześnie umowę o świadczenie pomocy prawnej z współpracu-
jącą z Trusted Shops kancelarią partnerską – FÖHLISCH Rechtsan-
wälte (dalej „kancelaria partnerska”). Obowiązują Ogólne Warunki 
Świadczenia Pomocy Prawnej.   

1.2. Kancelaria partnerska jest w ramach otrzymanego zlecenia odpowie-
dzialna za funkcjonowanie i obsługę produktów „Legal Tech Trusted 
Shops”, w tym generatora tekstów prawnych. Trusted Shops udo-
stępnia natomiast wszelką niezbędną w tym celu infrastrukturę. Ko-
rzystanie z produktów Legal Tech Trusted Shops jest objęte zakresem 
umowy o świadczenie pomocy prawnej zawieranej przez użytkow-
nika z kancelarią partnerską.  

2. Używanie logo i innych znaków towarowych Trusted Shops 
Użytkownik nie może stosować podlegających ochronie słow-
nych/graficznych znaków towarowych Trusted Shops (logo), ani spra-
wiać wrażenia, że jego strona internetowa została sprawdzona przez 
Trusted Shops, chyba że jest do tego upoważniony przez Trusted 
Shops z tytułu zawartej umowy członkowskiej.  

3. System online 
3.1. Podczas obowiązywania umowy, Trusted Shops udostępnia użytkow-

nikowi system online przeznaczony do użytkowania generatora tek-
stów prawnych Trusted Shops (zwany także „systemem użytkowym”) 
wyłącznie do celów jego własnej działalności gospodarczej, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik nie otrzymuje 
prawa wykraczającego poza powyższy zakres, w szczególności do 
oprogramowania lub ewentualnych usług infrastrukturalnych w za-
kresie serwerów. Każde użytkowanie w zakresie szerszym niż wynika 
to z niniejszej umowy, wymaga wcześniejszej, pisemnej zgody Trus-
ted Shops. 

3.2. Trusted Shops w ramach świadczonych usług nie jest zobowiązana do 
fizycznego udostępnienia lub dostarczenia systemu użytkowego. 
Użytkownik jest świadom, że dostęp do systemu użytkowego Trusted 
Shops i korzystanie z niego jest możliwe jedynie za pośrednictwem 
Internetu.  

3.3. Użytkownik uznaje fakt, że nie nabywa żadnej licencji ani prawa do 
systemu użytkowego, a jego użytkowanie możliwe jest wyłącznie w 
ramach i w zakresie opisanym w niniejszej umowie.  

3.4. Treść tekstów sporządzonych przy pomocy generatora tekstów 
prawnych opiera się częściowo na informacjach udostępnionych 
przez zewnętrznych dostawców i usługodawców (np. usługodawcy 
hostingowi, narzędzia trackingowe i wtyczki mediów społecznościo-
wych, czy też dostawcy usług płatniczych) i bazuje na ustawowych 
przepisach oraz bezwzględnie obowiązujących wymogach. Trusted 
Shops może zakładać, że informacje udostępnione przez 

zewnętrznych dostawców i usługodawców są prawidłowe i nie odpo-
wiada za ewentualne błędne informacje usługodawców i dostawców.  

4. Wykorzystywanie tekstów  
4.1. Wygenerowane teksty podlegają ochronie praw autorskich. Jakiekol-

wiek wykorzystanie tekstów bez wcześniejszego udzielenia licencji 
jest zabronione. 

4.2. Trusted Shops przyznaje użytkownikowi niewyłączne, ograniczone 
do czasu trwania umowy i nieprzenoszalne prawo do wykorzystywa-
nia wygenerowanych w generatorze tekstów. Prawo to użytkownik 
otrzymuje wyłącznie do własnego użytku i tylko w odniesieniu do 
strony internetowej objętej umową o korzystanie z generatora tek-
stów prawnych Trusted Shops.  

4.3. Wykorzystanie tekstów na innych, nieobjętych umową stronach in-
ternetowych, a także ich wykorzystywanie do celów wykraczających 
poza określone przeznaczenie lub przekazywanie tekstów osobom 
trzecim, o ile nie następuje to w ramach wykorzystania zgodnego z 
przeznaczeniem, jest zabronione. 

4.4. Prawo do korzystania z tekstów zgodnie z pkt. 4.2 ustaje lub zostaje 
wstrzymane, jeśli nie są spełnione lub przestrzegane wszystkie wa-
runki użytkowania określone w pkt. 5.2. 

5. Obowiązki związane z użytkowaniem generatora tekstów praw-
nych 

5.1. Użytkownik jest zobowiązany traktować nazwę użytkownika i hasło 
ściśle poufnie i nie przekazywać danych dostępowych innym oso-
bom. Ponadto zabrania się użytkownikowi:  

a. Lorzystania z systemów online Trusted Shops przez nieudostęp-
nione przez Trusted Shops interfejsy (np. skrypty, roboty czy tzw. 
„web crawlery”),  

b. Obchodzenia środków technicznych i zabezpieczeń, aby uzyskać 
nieuprawniony dostęp do systemów Trusted Shops albo zapew-
nić taki dostęp osobom trzecim,   

c. Ściągania systemu użytkowego Trusted Shops, jego dekompilo-
wania lub analizowania w ramach tzw. „reverse engineering“. 

5.2. Użytkownik musi zapewnić, że przez cały okres korzystania z tekstów 
wygenerowanych w generatorze Trusted Shops, dla jego strony in-
ternetowej zostaną spełnione następujące warunki użytkowania tek-
stów: 

a. Towary mogą być oferowane jedynie konsumentom, których 
miejsce stałego pobytu znajduje się na terytorium Polski.   

b. Oferowanie leków lub innych świadczeń dostępnych na receptę 
jest zabronione. Umowy nie mogą być zawierane poza stroną in-
ternetową (np. zamówienia telefoniczne). 

c. Nie można składać oświadczeń o treści zobowiązującej do za-
przestania lub zaniechania działań, które następnie byłyby naru-
szane przez użytkownika w wyniku korzystania z wygenerowa-
nych tekstów. 

d. Zabronione jest przetwarzane danych osobowych bez podstawy 
prawnej i gdy dane przetwarzanie nie zostało uwzględnione w 
wygenerowanej za pomocą generatora polityce prywatności. 

e. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego 
prawa i nie może naruszać Katalogu wykluczeń (TS-ASK) Trusted 
Shops.  

https://foehlisch.com/wp-content/uploads/2019/07/Allgemeine-Mandatsbedingungen.pdf
https://foehlisch.com/wp-content/uploads/2019/07/Allgemeine-Mandatsbedingungen.pdf
https://foehlisch.com/wp-content/uploads/2019/07/Allgemeine-Mandatsbedingungen.pdf
https://foehlisch.com/wp-content/uploads/2019/07/Allgemeine-Mandatsbedingungen.pdf
https://www.trustedshops.com/tsdocument/EXCLUSION_CATALOG_pl.pdf?__hstc=131357072.09881a5be79763a43d8073197f6a9699.1530517529469.1563451744855.1563790760309.239&__hssc=131357072.1.1563790760309&__hsfp=2882212965
https://www.trustedshops.com/tsdocument/EXCLUSION_CATALOG_pl.pdf?__hstc=131357072.09881a5be79763a43d8073197f6a9699.1530517529469.1563451744855.1563790760309.239&__hssc=131357072.1.1563790760309&__hsfp=2882212965


 

20191210_TS-ANB-Rechtstexter_PL.docx 2 / 2   

5.3. Użytkownik zobowiązany jest do udzielenia prawidłowych odpowie-
dzi na pytania zamieszczone w generatorze tekstów prawnych i po-
nosi odpowiedzialność za ich poprawność. Wszystkie pytania, wyja-
śnienia i wskazówki należy starannie przeczytać i stosować się do 
nich. Jeśli użytkownik ma możliwość wprowadzania informacji w po-
lach tekstowych, wówczas zobowiązany jest wprowadzić rzetelne 
(prawdziwe) informacje i/lub dane, niebędące w sprzeczności z za-
danym pytaniem oraz zamieszczonymi w generatorze wskazówkami. 
Za tekst wprowadzany w polach tekstowych wyłączną odpowiedzial-
ność ponosi użytkownik. 

5.4. Użytkownik po przejściu poszczególnych modułów generatora tek-
stów prawnych ma obowiązek uważnie przeczytać sporządzone pro-
tokoły z podsumowaniem udzielonych odpowiedzi i wygenerowa-
nych tekstów oraz sprawdzić całość pod kątem prawidłowości, spój-
ności i zrozumiałości. Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, aby 
nie powstały sprzeczności między stanem rzeczywistym na stronie in-
ternetowej użytkownika, a odpowiedziami udzielonymi na pytania.   

5.5. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłową integracje i stosowa-
nie tekstów na swojej stronie internetowej. Musi przy tym w szcze-
gólności zwracać uwagę na to, aby między testami wygenerowanymi 
w generatorze, a innymi stronami i informacjami zamieszczonymi na 
stronie internetowej użytkownika (np. „FAQ”, „Informacje dla klien-
tów”, „Reklamacje”) nie powstawały sprzeczności. Zmiany tekstów 
wygenerowanych za pomocą generatora tekstów prawnych Trusted 
Shops są niedopuszczalne. Uzupełnienia lub skreślenia mieszczą się 
również w kategorii zmiany. 

5.6. Użytkownik generatora tekstów prawnych będzie informowany za 
pomocą poczty e-mail i / lub za pośrednictwem systemu użytkowego 
o wszelkich istotnych zmianach stanu prawnego mających znaczenie 
dla tekstów tworzonych za pomocą generatora i otrzyma wskazówki 
dot. działań, jakie użytkownik niezwłocznie zobowiązany jest podjąć. 
Użytkownik jest również zobowiązany zabezpieczyć i zapewnić moż-
liwość otrzymywania tych wiadomości, w szczególności poprzez re-
gularne kontrolowanie folderu poczty ze spamem. Użytkownik musi 
również zagwarantować dostęp do tych informacji oraz możliwość 
realizacji wymaganych zmian także w okresach swojej nieobecności.   

5.7. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego ponownego udziele-
nia odpowiedzi na pytania, jeśli po ostatnim wygenerowaniu tekstów 
dokonuje zmian w swoim sklepie internetowym i zmiany te dotyczą 
faktów lub kwestii będących przedmiotem pytań.  

 

6. Gwarancja i odpowiedzialność 
6.1. Trusted Shops nie gwarantuje, że oddane do dyspozycji systemy 

online będą zawsze dostępne i pozbawione błędów. Ze względu na 
uwarunkowania techniczne, na które Trusted Shops nie ma wpływu, 
może dochodzić do opóźnień lub chwilowego braku dostępu czy 
przesyłu danych. Bezwzględnie wymagane prace konserwacyjne 
mogą również prowadzić do krótkotrwałych okresów niedostępności 
systemów online. 

6.2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie, zgodnie z prawdą i w peł-
nym zakresie poinformować Trusted Shops w przypadku grożących 
lub zgłoszonych roszczeń osób trzecich i udostępnić Trusted Shops 
wszystkie informacje, które są niezbędne do weryfikacji zasadności 
tych roszczeń. 

7. Przejęcie odpowiedzialności za wygenerowane teksty prawne  
7.1. Trusted Shops ponosi zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym 

pkt. 7 odpowiedzialność za teksty sporządzone za pomocą genera-
tora tekstów prawnych Trusted Shops, jeżeli użytkownik stosował się 
do warunków niniejszej umowy i wykorzystywał wygenerowane tek-
sty zgodnie z ich przeznaczeniem.   

7.2. W przypadku, gdy osoby trzecie grożą użytkownikowi dochodzeniem 
roszczeń lub faktycznie takie roszczenia zgłoszą, wówczas użytkow-
nik zobowiązany jest niezwłocznie, zgodnie z prawdą oraz w szcze-
gółach poinformować o tym fakcie Trusted Shops oraz udostępnić 
Trusted Shops wszelkie informacje, które są niezbędne do zbadania 
zasadności tych roszczeń. 

7.3. Trusted Shops udziela użytkownikowi wsparcia w sytuacji zgłoszenia 
wobec niego roszczeń prawnych z powodu błędnych tekstów, w przy-
padku, gdy zostały one wygenerowane zgodnie z niniejszą umową 
użytkowania. W takiej sytuacji – Trusted Shops zbada zasadność rosz-
czeń i/lub indywidualnych lub zbiorowych skarg konsumenckich. W 
przypadku, gdyby ewentualne roszczenia lub skargi okazały się za-
sadne, Trusted Shops rekompensuje użytkownikowi poniesione 
przez niego w związku z tym uzasadnione koszty ewentualnych od-
szkodowań i/lub opłaty oraz przejmuje pozasądowe doradztwo 
prawne i/lub reprezentacje sądową za pośrednictwem kancelarii 
partnerskiej. 

7.4. Jeśli użytkownikowi po zakończeniu ewentualnego postępowania ad-
ministracyjnego lub sądowego, przysługuje wymagalne roszczenie o 
zwrot kosztów od skarbu państwa lub strony przeciwnej, wówczas 
jest on w tym zakresie zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych 
przez Trusted Shops. 

 


