
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie 

usługi (tj. dnia dokonania płątności) bądź od dnia uruchomienia Państwu dostępu do zakupionej usługi, 

w przypadku jeśli uruchomienie to nastąpiło w późniejszym dniu niż zawarcie umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: 

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn 
CompSecur Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 74/309b 
50-020 Wrocław 
e-mail: info@eitca.pl 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na 

przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną), które może mieć postać zgodną z 

poniższym wzorem. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą 

wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 

płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy 

poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu 

płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte 

w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym 

przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Wyłączenie prawa do odstąpienia w przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi 

Ze względu na charakter świadczenia (dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku 

materialnym), prawo do odstąpuenia od umowy przestaje obowiązywać, jeśli zaczną Państwo na 

własne życzenie korzystać z zakupionej usługi logując się do platformy e-learning przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy (tym samym dobrowolnie wyrażając zgodę na rozpoczęcie 

świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy). 

 

  



WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 
Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn [miejscowość], [data] 
CompSecur Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 74/309b 
50-020 Wrocław 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie 

następującej usługi: 

– Przedmiot umowy: 

– Data zawarcia umowy: 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): 

– Adres konsumenta(-ów): 

 
 
……………………………………….. 
 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


