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REGULAMIN INITIAL COIN OFFERING
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WPROWADZENIE

Niniejszy dokument określa warunki organizacji oraz przebiegu procesu ICO,
organizowanego przez Rahima Blaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
"Rahim Blak" z głównym adresem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie
przy ul. Lekarska, nr 1, 31-203 Kraków, identyfikującego się NIP 6782805636 (dalej jako:
"
Organizator"), polegającego na wystawieniu oraz wydania osobom trzecim cyfrowego
tokena pn. "RahimCoin". Regulamin określa prawa i obowiązki dysponentów cyfrowego
tokena, wykreowanego w ramach dystrybucji tokenów za pośrednictwem infrastruktury
informatycznej platformy Waves (www.wavesplatform.com). Jeśli:
1) nie jesteś rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki;
3) jesteś obywatelem Chińskiej Republiki Ludowej
nie możesz uczestniczyć w procesie dystrybucji Tokenów. Domniemywa się, że nabywca
Tokena, stając się Uczestnikiem Procesu, oświadcza, że jest rezydentem podatkowym
Rzeczpospolitej Polskiej i nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie jest
obywatelem Chińskiej Republiki Ludowej.
Upewnij się, że zapoznałeś/aś się z całością regulaminu. Określa on twoje prawa i
obowiązki związane z dystrybucją cyfrowych tokenów w sposób wyłączny, wyprzedzając na
potrzeby interpretacji prawnych postanowienia innych dokumentów, a w szczególności
Whitepaper i materiałów reklamowych, a także pochodzących od Organizatora oświadczeń
o charakterze publicznym. Jeśli nie zgadzasz się z którymś z poniższych zastrzeżeń, nie
nabywaj cyfrowych tokenów. Przyjęcie Oferty będzie bowiem równoznaczne z zawarciem
umowy na odległość, której warunki zdefiniowane są w niniejszym dokumencie, a zatem
wiąże się z bezwarunkową akceptacją wszystkich poniższych postanowień.
Aby wziąć udział w ICO musisz dokładnie zapoznać się z treścią regulaminu, a także
bezwarunkowo i nieodwołalnie przyjąć jego postanowienia. Poprzez udział w ICO, który
następuje z chwilą dokonania czynności zapłaty na rzecz Organizatora w opisany w
regulaminie sposób, jednoznacznie potwierdzasz że przeczytałeś/aś dokładnie niniejszy
dokument i w pełni zrozumiałeś/aś, a także zaakceptowałeś/aś, związane z procesem ICO
zagrożenia, ograniczenia, zakres odpowiedzialności swój oraz Organizatora, a także
wszelkie pozostałe reguły uczestnictwa w tym procesie.
Organizator oświadcza, że pozyskane przez niego na podstawie Umowy Pożyczki
środki zostaną przeznaczone do celów prowadzenia przez niego, jako indywidualnego
przedsiębiorcy, działalności gospodarczej (operacyjnej), a w szczególności:
a. zleceniu przeprowadzenia audytu informatycznego dotychczasowej infrastruktury
informatycznej, którą dysponuje;
b. zleceniu usługi zaprojektowania platformy marek osobistych;
c. wykonaniu oprogramowania oraz wdrożenia go w jego infrastrukturze
informatycznej oraz w środowisku blockchain;

d. zleceniu zabezpieczenia systemu przed dostępem osób nieuprawnionych,
uszkodzeniem bądź zniekształceniem danych oraz zapewnieniu w tym zakresie
stałej obsługi monitoringu;
e. zakupie, dzierżawie lub leasingu infrastruktury niezbędnej do obsługi procesu;
f. zawarciu umów hostingowych czy umów odnoszących się do domen
internetowych;
g. przeniesieniu na niego niezbędnych majątkowych praw autorskich do
oprogramowania lub udzieleniu mu niezbędnych w tym zakresie licencji;
h. zleceniu prowadzenia działań marketingowych oraz reklamowych;
i. zatrudnieniu osób na stanowiskach deweloperskich, kreatywnych (marketing),
sprzedażowych (dział obsługi klienta) oraz w ramach obsługi administracyjnej
procesu;
j. wynajmu powierzchni biurowej do celów operacyjnych;
k. zleceniu obsługi księgowej, prawnej oraz kadrowej projektu;
l. zleceniu usługi serwisu infrastruktury informatycznej pozostającej pod jego
kontrolą;
m. przeszkoleniu pracowników w zakresie obsługi wdrożonego oprogramowania.
Organizator zobowiązuje się do ograniczenia działalności polegającej na
zaangażowaniu kapitałowym w spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne (w
szczególności takie, których jest lub będzie udziałowcem) poprzez gromadzenie środków
pieniężnych przyjmowanych od uczestników ICO na oddzielnym rachunku bankowym
służącym jedynie działalności operacyjnej w ramach działalności gospodarczej
Organizatora prowadzonej w formie indywidualnej działalności gospodarczej.
Jednocześnie, Organizator zobowiązuje się do niewydatkowania zgromadzonych na tym
rachunku środków na potrzeby zaangażowania kapitałowego w spółki kapitałowe lub
spółki komandytowo-akcyjne.

ROZDZIAŁ 1.
DEFINICJE I INTERPRETACJA

§ 1.
SŁOWNIK POJĘĆ
Postanawia się, że następujące zwroty pisane w Regulaminie wielką literą i pogrubioną
czcionką mają znaczenie nadane im poniżej, o ile z kontekstu nie wynika co innego:
Aplikacja

Dochód Organizatora

Uczestnik

Regulamin

-

oznacza udostępnioną przez Organizatora aplikację
informatyczną pod nazwą służącą do blokowania
Tokenów przez Uczestników celem ich okazania
Organizatorowi na potrzeby ustalenia Uczestników
uprawnionych do zwrotu Kwoty Pożyczki na opisanych
w Regulaminiezasadach;
oznacza dochód osobisty Organizatora netto (tj. po
odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz
zapłaconego podatku), obliczany w skali rocznej, z
wyłączeniem dochodów powstałych na skutek otrzymania
kwot zebranych w ramach przeprowadzenia procesu 
ICO
oraz wszelkich dochodów pochodzących z nieruchomości
lub związanych z nieruchomościami (w tym w
szczególności, choć nie wyłącznie, z tytułu własności
nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych na
nieruchomościach, sprzedaży bądź nabycia nieruchomości
oraz stosunków obligacyjnych – takich jak najem czy
dzierżawa);
- oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych w rozumieniu właściwych przepisów, osobę prawną
albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z
Organizatorem umowę na odległość. Celem usunięcia
wątpliwości, gdy Uczestnikiem nie jest osoba fizyczna,
domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela,
upoważnionego do reprezentowania Uczestnika w świetle
obowiązującego prawa; w celu uchylenia wątpliwości ilekroć mowa
jest w Regulaminie o Pożyczkodawcy należy przez to rozumieć
Uczestnika, który skutecznie zawarł Umowę Pożyczki.
- oznacza niniejszy wzorzec umowny, określający zasady zawierania
umów na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz 
Platformy
,

zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Uczestnika
i Organizatoraoraz zasady postępowania reklamacyjnego.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin

Konsument
Organizator
ICO

-

Sklep
Platforma

-

Token

-

Waluta Wirtualna

-

Polityka Prywatności

-

Oferta

-

Umowa Pożyczki

-

Kwota Pożyczki

-

Termin Zwrotu Pożyczki

-

i jego załączniki stanowią regulamin, o którym mowa w art. 8.
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego;
oznacza osobę fizyczną określoną w Preambule;
oznacza proces Initial Coin Offeringpolegający na wystawieniu
i wydaniu przez Organizatora Tokena Uczestnikom w zamian za
świadczenie wzajemne opisane w Regulaminie;
oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem: rahimblak.com;
oznacza platformę internetową Waves dostępną pod adresem:
www.wavesplatform.com;
oznacza cyfrowy token wystawiany w ramach procesu ICO,
wygenerowany informatycznie w środowisku Platformy,
występujący w obrocie pod nazwą „RahimCoin”
oznacza walutę wirtualną w rozumieniu art. 2. ust. 2. pkt. 26.
Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, z wyłączeniem jednostek Tokenów;
oznacza dokument polityki prywatności stanowiący integralny
Załącznik nr 2do Regulaminu;
oznacza ofertę zawarcia Umowy Pożyczki skierowaną do
nieograniczonego grona nabywców poprzez Sklepi Platformę;
oznacza umowę pożyczki (lub umowę nienazwaną o cechach
zbliżonych do umowy pożyczki) w rozumieniu art. 720 i n.
Kodeksu cywilnego, zawartą pomiędzy Uczestnikiem a
Organizatorem, szczegółowo opisaną w § 4. Regulaminu
, w

tym także umowę,
o której mowa w § 5. Regulaminu.
oznacza każdą wartość przekazaną w ramach 
ICO
, przez

Uczestnika na rzecz Organizatora, z wykorzystaniem środków
pieniężnych lub jednostek Waluty Wirtualnej, o ile wartość ta
wynosi co najmniej 300 zł (słownie: trzysta złotych);
oznacza termin końcowy do kiedy Organizator powinien zwrócić
Pożyczkę
§ 2.
INTERPRETACJA POJĘĆ

1. Postanawia się, że w Regulaminie:
1) odniesienia do „osoby” lub „podmiotu” obejmują osoby fizyczne, osoby prawne
(bez względu na miejsce siedziby lub rejestracji), jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, stowarzyszenia, fundacje lub spółki osobowe,
władze publiczne, organy administracji publicznej, państwa lub agencje państwowe,
bądź też dwie lub więcej z powyższych osób lub podmiotów, a także ewentualnie
wszelkie osoby lub podmioty mogące być podmiotem praw oraz obowiązków
odpowiedniej osoby lub podmiotu, będący następcami prawnymi lub dalszymi

następcami prawnymi odpowiedniej osoby lub podmiotu pod jakimkolwiek tytułem
prawnym lub faktycznym, w szczególności tytułem sukcesji uniwersalnej bądź
singularnej praw oraz obowiązków, jeśli owe prawa i obowiązki odnoszą się do
Regulaminu;
2) odniesienia do „Uczestnika”, a w szczególności choć niewyłącznie w kontekście
jego działań bądź zaniechań oraz odpowiedzialności, obejmują także osoby lub
podmioty działające w imieniu oraz na rachunek Uczestnika, bądź przynajmniej na
jego rachunek, a zatem w szczególności, choć nie wyłącznie, jego pracowników,
reprezentantów, przedstawicieli, agentów, pełnomocników, kontrahentów oraz
podwykonawców, chociażby te osoby lub podmioty w zakresie swej działalności
zawodowej trudniły się wykonywaniem odpowiednich czynności, a także osoby lub
podmioty w stosunku do których Uczestnik jest w stosunku dominacji w
rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych bądź pozostaje w
stosunku pracy w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy;
3) odniesienia do „Paragrafu”, „Ustępu” lub „Załącznika” stanowią odniesienia do
jednostki redakcyjnej lub załącznika Regulaminu, natomiast odniesienia do
niniejszego Regulaminuobejmują również odniesienia do jego załączników;
4) nagłówki mają charakter wyłącznie porządkowy i mogą wpływać na wykładnię i
interpretację Regulaminujedynie posiłkowo;
5) odniesienie do dokumentu stanowi odniesienie do odpowiedniego dokumentu wraz
z jego wszelkimi późniejszymi zmianami lub modyfikacjami, chyba że co innego
wynika z treści odniesienia;
6) odniesienie do „formy dokumentowej” lub równoznaczne należy rozumieć jako
zastrzeżenie formy dokumentowej w rozumieniu art. 772, pod rygorem
bezskuteczności w rozumieniu art. 76. zd. 2. Kodeksu cywilnego;
7) odniesienia do „bezwarunkowości” oświadczenia oznaczają, że Uczestnik bądź
Organizator zobowiązują się względem osoby, której składa oświadczenie woli, do
niezastrzegania dla skutków czynności prawnej warunków rozumieniu art. 89.
Kodeksu cywilnego pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej i
bezskuteczności złożenia takiego oświadczenia;
8) odniesienia do „nieodwołalności” oświadczenia oznaczają, że Uczestnik bądź
Organizator zobowiązuje się względem osoby, której składa oświadczenie woli, do
jego nieodwołania w rozumieniu art. 61. § 1 oraz art. 662Kodeksu cywilnego;
2. W 
Regulaminie, oprócz sytuacji, w której kontekst wymaga inaczej:
1) słowa określające jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje;

2) słowa określające liczbę pojedynczą obejmują również liczbę mnogą, a słowa
określające liczbę mnogą obejmują również liczbę pojedynczą,
3) postanowienia zawierające słowo „uzgodnić", „uzgodniony" lub „uzgodnienie",
wymagają uzgodnienia w formie co najmniej dokumentowej;
3. W przypadku zastrzeżenia w Regulaminie:
1) terminu tygodniowego lub miesięcznego – upływ tego terminu przypada na koniec
ostatniego dnia oznaczonego tygodnia lub miesiąca;
2) terminu innego niż opisane powyżej – do obliczenia terminu stosuje się
postanowienia Kodeksu cywilnego.
4. Celem usunięcia wszelkich wątpliwości uznaje się, że:
1) niniejszy Regulamin nie ma charakteru umowy spółki, w tym spółki cywilnej,
konsorcjum lub podobnego porozumienia oraz że nie zawiera w sobie
pełnomocnictwa. Zawarcie, wykonywanie czy rozwiązanie zawartej na podstawie
Regulaminu umowy nie uprawnia Uczestnika do przekazywania na jego rzecz
zysków innych świadczeń o charakterze korporacyjnym lub jakichkolwiek innych
świadczeń nieprzewidzianych literalnie w jego treści;
2) Tokeny nie uprawniają Uczestnika do bycia właścicielem dóbr lub surowców, jak
również nie uprawniają Uczestnika do nabycia praw korporacyjnych, udziału w
zyskach i tym podobnych świadczeń, co oznacza, że nie stanowią tak zwanych
security tokens, assets tokensoraz equity tokens;
3) w zamian za przekazanie środków pieniężnych lub jednostek Walut Wirtualnych,
Uczestnik otrzymuje ekwiwalentne świadczenie, w związku z czym ustala się, że
Uczestnikowi nie przysługują dodatkowe roszczenia o wykonanie zobowiązań
pieniężnych przez Organizatora, w szczególności w zakresie zapłaty odsetek
kapitałowych lub podobnych, które nie są literalnie przewidziane w treści
Regulaminu;
4) niniejsza Umowa nie ma charakteru umowy o świadczenie usług lub podobnej,
której celem, choćby pośrednim, byłoby świadczenie przez Organizatora na rzecz
Uczestnika jakichkolwiek usług. Zarówno Organizator, jak i Uczestnik, zgodnie
traktują Tokeny jako znaki legitymacyjne pełniące funkcje dowodowe w zakresie
uprawnienia okazujących je osób do świadczenia zapłaty na ich rzecz odsetek od
kwoty udzielonej Organizatorowi pożyczki, a także do zwrotu kwoty nominalnej
pożyczki, w terminach i na zasadach przewidzianych postanowieniami
Regulaminu.
5. Dokumenty tworzące Regulamin traktowane będą jako wzajemnie objaśniające się.

ROZDZIAŁ 2.
PRZEBIEG PROCESU

§ 3.
PRZYJĘCIE OFERTY
1. W celu wzięcia udziału w procesie ICO, Uczestnik dokonuje czynności faktycznej
zapłaty środków pieniężnych bądź Walut Wirtualnych na rzecz Organizatora, w
wysokości oraz w sposób opisany w § 4. oraz § 6. poniżej, co równoznaczne jest z
przyjęciem przez Uczestnika, bez zastrzeżeń zmian oraz uzupełnień, Oferty opisanej
w § 4, a także złożenia oświadczeń, o których mowa w Załączniku nr 1.
2. Z chwilą zawarcia Umowy Pożyczki, Uczestnik bezwarunkowo i nieodwołalnie
składa oświadczenia, zapewnienia i gwarancje, opisane szczegółowo w Załączniku nr
1
do niniejszego Regulaminu.
§ 4.
UMOWA POŻYCZKI
1.

Na mocy zawartej pomiędzy 
Organizatorem a Uczestnikiem Umowy Pożyczki,
Uczestnik zobowiązuje się przenieść na własność Organizatora środki pieniężne w
Kwocie Pożyczki lub jednostki Waluty Wirtualnej o wartości Kwoty Pożyczki, zaś
Organizator zobowiązuje się zwrócić Uczestnikowi Kwotę Pożyczki, na zasadach
opisanych poniżej, a także wydać z tego tytułu Uczestnikowi odpowiednią ilość
Tokenów, którą Uczestnik po wygaśnięciu Umowy Pożyczki powinien zwrócić
Organizatorowi. W celu uchylenia wątpliwości uznaje się, że Token poza
właściwościami wskazanymi w § 12 ust. 1 Regulaminu (zaświadczenie zawarcia
Umowy Pożyczki), stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu art. 921(15) Kodeksu
Cywilnego.

2.

Postanawia się, że jeśli do zawarcia Umowy Pożyczki doszło w drodze wykonania
czynności faktycznej zapłaty środków pieniężnych bądź Walut Wirtualnych na rzecz
Organizatora, w wysokości oraz w sposób opisany poniżej, zaś wszystkie
oświadczenia Uczestnika, o których mowa w Załączniku nr 1 będą w tej chwili
prawdziwe, zobowiązanie Uczestnikapoczytuje się za wykonane.

3. W następstwie spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 1. przez Uczestnika,
Organizator zobowiązuje się niniejszym do:
1) wydania na rzecz Uczestnika Tokenów w liczbie obliczonej zgodnie z
postanowieniami § 6 ust. 3, w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od dnia
spełnienia świadczenia przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami § 6. Tokeny
wydane zostaną na adres publiczny wskazany przez Uczestnika, a z braku takiego
wskazania:

a) w przypadku, gdy do spełnienia świadczenia Uczestnika doszło z użyciem
jednostek Waluty Wirtualnej – na adres publiczny Uczestnika, z którego
pochodzą Waluty Wirtualne;
b) w przypadku gdy do spełnienia świadczenia Uczestnika doszło z użyciem
środków pieniężnych – 
Organizator wezwie Uczestnika do wskazania danych
kontaktowych w terminie siedmiu (7) dni, a z braku takiego wskazania zwróci
otrzymaną kwotę środków pieniężnych na rachunek płatniczy, z którego
pochodzą.
2) do dnia 1 lipca każdego roku, począwszy od 1 lipca 2020 r. (za część roku
podatkowy 2018 oraz 2019) – zwrotu na rachunek płatniczy Uczestnika, który
zwróci Organizatorowi Token (w formie zablokowania go w udostępnionej
Aplikacji w terminie od 15 czerwca do 30 czerwca każdego roku następującego po
zakończeniu roku podatkowego), różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z Umowy
Pożyczki a Kwotą Pożyczki powiększonej o sumę skapitalizowanych w skali roku
odsetek w wysokości 0,5% Kwoty Pożyczki oraz równowartości
0,000004761904761904762% Dochodu Organizatora za jeden (1) Token
(waloryzacja w rozumieniu art. 3581 § 2. Kodeksu cywilnego, z wykorzystaniem
innego miernika wartości, jakim jest Dochód Organizatora osiągnięty w
minionym roku podatkowym), tj. z uwzględnieniem potrącenia, o którym
mowa w § 5.
4. W przypadku niewypełnienia przez Uczestnika w terminie obowiązków, o których
mowa w § 4 ust. 3 pkt. 2 oraz w § 11, zwrot na jego rzecz różnicy pomiędzy nominalną
Kwotą Pożyczki a nominalną Kwotą Pożyczki powiększoną o sumę
skapitalizowanych w skali roku odsetek w wysokości 0,5% Kwoty Pożyczki oraz
ustaloną na jego rzecz równowartością części Dochodu Organizatora osiągniętego w
minionym roku podatkowym zostanie dokonany wraz z terminowym wykonaniem
tychże obowiązków w kolejnym roku, chyba że Umowa Pożyczki - po upływie
terminu na jaki została zawarta - nie zostanie odnowiona. W takim przypadku kwota
różnicy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie wraz z nominalną Kwotą
Pożyczki powiększoną o sumę skapitalizowanych w skali roku odsetek w wysokości
0,5% Kwoty Pożyczki, przekazana do depozytu sądowego ustanowionego w sądzie
właściwym dla siedziby Organizatora. Koszt depozytu ponosi Uczestnik z nominalnej
Kwoty Pożyczki.
5. Organizator celem zachowania transparentności zobowiązuje się opublikować na
stronie internetowej https://rahimblak.com/rahimcoin aktualne zeznanie
podatkowe, na podstawie którego obliczony zostanie Dochód Organizatora, do dnia
30 czerwca danego roku.
6. Umowa Pożyczki zostaje zawarta na czas oznaczony 36 (słownie: trzydzieści sześć
miesięcy) bez możliwości jej wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę, poza przypadkami
wskazanymi w Regulaminie. Wraz z upływem terminu na jaki Umowa Pożyczki została

zawarta, umowa jest prolongowana na czas nieoznaczony, chyba że na 30 (słownie:
trzydzieści) dni przed jej upływem którakolwiek ze Stron złożyła oświadczenie o braku
woli jej prolongowania. Wówczas Umowa Pożyczki wygasa, a Uczestnik - w braku
odmiennych ustaleń i oświadczeń - ma roszczenie o zwrot nominalnej Kwoty Pożyczki,
a Organizator o zwrot Tokenu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki i zwrotu
Kwoty Pożyczki za spłatą nominalnej Kwoty Pożyczki na rzecz Uczestnika, z
zachowaniem prawa Uczestnika do sumy, którą otrzymałby na podstawie zapisu ust. 3
pkt. 2 po potrąceniu Kwoty Pożyczki, gdyby Umowa Pożyczki nie została
wypowiedziana. W celu uchylenia wątpliwości ustala się, że równowartość Dochodu
Organizatora potrzebna do obliczenia wysokości Kwoty Pożyczki w formie
zwaloryzowanej w rozumieniu art. 3581 § 2. Kodeksu cywilnego za rok podatkowy, w
którym nastąpiło wypowiedzenie Umowy Pożyczki, zostanie pomniejszona
proporcjonalnie o wysokość dochodu uzyskanego przez Organizatora po dniu, w
którym Umowa Pożyczki została wypowiedziana.
8. W przypadku zawarcia Umowy Pożyczki po dniu 30 kwietnia danego roku, Strony
zgodnie ustalają, że świadczenia Stron, o których mowa w § 4 ust. 3, w szczególności
wypłata skapitalizowanych w skali roku odsetek w wysokości 0,5% powiększona o
równowartości 0,000004761904761904762% Dochodu Organizatora będzie liczona
proporcjonalnie tj. za okres od zawarcia Umowy Pożyczki do końca roku
podatkowego, a nie za cały rok.
9. Umowa Pożyczki może zostać wypowiedziana przez Organizatora w każdym czasie
z ważnych powodów, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności istotnie
zmieniających możliwość wykonania umowy lub zakres obowiązków Organizatora
bądź Uczestnika, takich jak:
1) wydanie negatywnej rekomendacji przez Komisję Nadzoru Finansowego co do
przedmiotowego przedsięwzięcia;
2) wejście w życie regulacji prawnych istotnie ograniczających lub wprost zakazujących
procesu ICObądź kryptowalut na terenie Polski lub całej Unii Europejskiej.
§ 5.
ODNOWIENIE UMOWY
POŻYCZKI
1. Postanawia się, że w dniu 1 lipca każdego kolejnego roku, następującego po
zakończeniu roku podatkowego, w którym upłynął termin na jaki została zawarta
Umowa Pożyczki, Organizatorowi przysługuje, o ile Pożyczkodawca nie skorzystał z
uprawnienia wskazanego w ust. 3 poniżej, roszczenie o zawarcie z Uczestnikiem
odnowionej Umowy Pożyczki na warunkach tożsamych z treścią Umowy Pożyczki
dotychczas obowiązującej pomiędzy nim, a Uczestnikiem. Z zastrzeżeniem ust. 3
poniżej, w przypadku braku oświadczenia w tej kwestii ze strony Organizatora

przyjmuje się, że Umowa Pożyczki na warunkach tożsamych z treścią Umowy
Pożyczki dotychczas obowiązującej pomiędzy nim a Uczestnikiem została zawarta
.

Uprawnienie powyższe nie wygasa, w przypadku w którym Uczestnik nie okazał
OrganizatorowiTokenabądź nie zażądał w inny sposób zwrotu Kwoty Pożyczki.
2. Roszczenie Organizatora, o którym mowa w ust. 1, wygasa po pięciokrotnym
kolejnym jego wykorzystaniu. W celu uchylenia wątpliwości roszczenie, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym staje się wymagalne dopiero po upływie terminu na jaki
umowa została zawarta (tj. trzydzieści sześć miesięcy).
3. W konsekwencji zawarcia Umowy Pożyczki, o której mowa w ust. 1, Organizator
oraz Uczestnik dokonują na mocy Regulaminu potrącenia wzajemnie
przysługujących im wierzytelności, a to jest wierzytelności o zapłatę nominalnej Kwoty
Pożyczki na rzecz Organizatora z wierzytelnością do zwrotu tj. zwaloryzowanej
Kwoty Pożyczki powiększonej o sumę skapitalizowanych w skali roku odsetek w
wysokości 0,5% Kwoty Pożyczki na rzecz Uczestnika, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt.
2 – ze skutkiem umorzenia do wysokości wierzytelności niższej.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w konsekwencji potrącenia, o którym mowa w
ust. 3 powyżej:
1) Organizator będzie zobowiązany do zwrotu na jego rzecz różnicy pomiędzy
nominalną Kwotą Pożyczki a nominalną Kwotą Pożyczki powiększoną o sumę
skapitalizowanych w skali roku odsetek w wysokości 0,5% Kwoty Pożyczki oraz
ustaloną na jego rzecz równowartością części Dochodu Organizatora
osiągniętego w minionym roku podatkowym;
2) Organizator będzie zobowiązany do wydania na jego rzecz zablokowanego w
Aplikacji Tokena w poczet udowodnienia jego uprawnień z nowej Umowy
Pożyczki.
§ 6.
ZASADY ROZLICZEŃ
1. Świadczenie „zapłaty” środkami pieniężnymi może zostać spełnione wyłącznie za
pośrednictwem rachunku płatniczego. Za chwilę spełnienia świadczenia Uczestnika
uznaje się chwilę uznania rachunku płatniczego Organizatora całością przekazanej
kwoty. Za chwilę spełnienia świadczenia Organizatora uznaje się chwilę obciążenia
jego rachunku płatniczego.
2. Środki pieniężne, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 będą przekazane przez
Organizatora na rachunek płatniczy Uczestnika w terminie 30 dni od daty ich
wymagalności ich zapłaty.
3. Świadczenie „zapłaty” jednostkami Waluty Wirtualnej może zostać spełnione przez
Uczestnika wyłącznie przy użyciu jednostek kryptowalut: Bitcoin (BTC), Ethereum
(ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) oraz Waves (WAVES). Spełnienia

świadczenia „zapłaty” jednostkami Waluty Wirtualnej z użyciem jednostek innej
Waluty Wirtualnej będzie poczytywane jako niewykonanie zobowiązania, nie będzie
prowadziło do zawarcia Umowy Pożyczki, a przekazane jednostki Waluty Wirtualnej
podlegać będą zwrotowi w terminie nie dłuższym niż sześćdziesiąt (60) dni na adres
publiczny, z którego jednostki pochodzą.
4. Z tytułu przeniesienia na rzecz Organizatora kwoty środków pieniężnych lub
jednostek Waluty Wirtualnej o wartości wskazanej każdorazowo na stronie
https://rahimblak.com/rahimcoin Uczestnikowi przysługuje jeden (1) Token po
kursie wskazanym w dniu zawarcia Umowy Pożyczki.
5. Odnośnie do świadczenia Uczestnika polegającego na dokonaniu „zapłaty”
jednostkami Walut Wirtualnych na rzecz Organizatora:
1) uznaje się je za wykonanie nie wcześniej niż z chwilą niezaprzeczalnego i
weryfikowalnego objęcia przez Organizatora władztwa nad jednostkami Waluty
Wirtualnejprzekazanymi od Uczestnika;
2) wartość świadczenia wyrażoną w środkach pieniężnych ustala się na podstawie
średniego kursu Waluty Wirtualnej publikowanej przez Platformę z dnia, w
którym wykonano świadczenie.
6. Najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie dyspozycji obciążenia rachunku
płatniczego Organizatora w celu zwrotu nominalnej kwoty pożyczki Uczestnikowi,
Uczestnik może złożyć oświadczenie o zwolnienie Organizatora z obowiązku zwrotu
nominalnej kwoty z Umowy Pożyczki z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności
do posiadanego Tokena na rzecz Uczestnika (“umorzenie zobowiązań wzajemnych”).
Oświadczenie Pożyczkodawcy to musi być wyraźne i nie budzący wątpliwości.
§ 7.
OBRÓT WTÓRNY
1. Uczestnikprzyjmuje do wiadomości, że:
1) przekazanie Tokena pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym na rzecz
osoby trzeciej, poczytywane będzie przez Organizatora jako równoznaczne z
dokonaniem przelewu wierzytelności (w rozumieniu art. 509. i n. Kodeksu
cywilnego) Uczestnika z Umowy Pożyczki na rzecz osoby trzeciej, a w
konsekwencji Organizator od chwili zablokowania Tokena w Aplikacji, będzie
poczytywał tę osobę trzecią za Uczestnika, uprawnionego do świadczeń z tytułu
Umowy Pożyczki;
2) Organizator nie ma obowiązku weryfikować – w jakikolwiek sposób – czy osoba
okazująca Token z wykorzystaniem Aplikacji, jest uprawnionym dysponentem

Tokena oraz czy jest osobą uprawnioną z Umowy Pożyczki do jakichkolwiek
świadczeń ze strony Organizatora;
2. Organizator zastrzega, że ewentualny cesjonariusz wchodząc w prawa Uczestnika jest
równocześnie zobowiązany do przekazania Organizatorowi danych osobowych
wymienionych w § 10. Skutkiem niewypełnienia tego obowiązku będzie brak
możliwości spłaty pożyczki przez Organizatora i, co za tym idzie, przekazanie Kwoty
Pożyczki do depozytu sądowego właściwego dla siedziby Organizatora wraz z
ostatecznym upływem terminu wymagalności należności głównej, tj. po nieodnowieniu
Umowy Pożyczki, jak również brak możliwości wypłaty kwoty, o której mowa w § 5
ust. 4 pkt. 1.
3. Organizator w celu zapewnienia jednolitej wartości Tokenów zobowiązuje się do
zakończenia ICO do dnia 30 czerwca 2019 r. i ustalenia wartości jednego Tokena
zgodnie z § 6 ust. 3 we wszystkich Umowach Pożyczki zawartych przez
Organizatorado tego czasu.
4. Organizator zobowiązuje się do nierozporządzania znajdującymi się w jego władaniu
Tokenami od momentu zakończenia ICO, z wyjątkiem ewentualnego ich zniszczenia
za pomocą funkcji burnoferowanej przez Platformę.
5. Wraz z upływem terminu wymagalności wszystkich wierzytelności wynikających z
Umów Pożyczek zawartych w ramach ICO niepodjęte wierzytelności zostaną
niezwłocznie przekazane do depozytu sądowego właściwego dla siedziby
Organizatora, skąd Uczestnik bądź cesjonariusz będzie mógł odebrać należność za
okazaniem i zwrotem Tokenu.
§ 8.
POSTANOWIENIA NA
WYPADEK ŚMIERCI
ORGANIZATORA
1. Organizator zobowiązuje się, iż w terminie do 90 dni od zawarcia pierwszej Umowy
Pożyczki na podstawie niniejszego Regulaminu zawarcia umowy ubezpieczenia na
życie Organizatora na sumę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) z przeznaczeniem
tej kwoty na spłatę Umów Pożyczek zawartych w ramach ICO, a ponadto do
aktualizowania sumy umowy ubezpieczenia stosownie do wykazanego w danym roku
Dochodu Organizatora w ten sposób, że będzie ona wynosić co najmniej 120%
(słownie: sto dwadzieścia procent) sumy wszystkich Umów Pożyczek zawartych i
niezwróconych.
2. Organizator celem zachowania transparentności zobowiązuje się opublikować na
stronie internetowej https://rahimblak.com/rahimcoin aktualną umowę

ubezpieczenia na życie zgodną z wymogami określonymi w ust. 1 do dnia 31 sierpnia
roku, w którym została zawarta umowa.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że śmierć Organizatora jest równoznaczna z
wygaśnięciem Umowy Pożyczki i aktualizacją obowiązku spłaty Kwoty Pożyczki
przez spadkobierców Organizatora.
ROZDZIAŁ 3.
ZASADY ODSTĄPIENIA

§ 9.
ODSTĄPIENIE PRZEZ
KONSUMENTA
1. Prawo odstąpienia od Umowy Pożyczki bez podawania przyczyny przysługuje
wyłącznie Uczestnikowi będącemu Konsumentem i wyłącznie w przypadku, gdy
Umowa Pożyczki ma charakter umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2.
pkt. 1. ustawy Prawa konsumenta.
2. Konsument, który zawarł Umowę Pożyczki w formie umowy zawartej na odległość,
może w terminie czternastu (14) dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i
ponoszenia kosztów - za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej - o ile został o
konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania
zamówienia.
3. Bieg terminu do odstąpienia od 
Umowy Pożyczkirozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
4. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Organizatorowi
oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na
formularzu stanowiącym integralny Załącznik nr 3 do Regulaminu, e-mailem na adres
hello@rahimblak.com lub pocztą.
5. W chwili odstąpienia od Umowy Pożyczki wygasają powiązane z nią umowy
dodatkowe zawarte przez Organizatora, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest
spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z
przedsiębiorcą.
6. Organizator w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy Pożyczki zwróci Konsumentowi Kwotę Pożyczki. Zwrot
płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument zobowiązany jest do
wydania Organizatorowi uzyskanych w zamian za Kwotę Pożyczki Tokenów.
Konsumentponosi bezpośrednie koszty zwrotu Tokenów.
§ 10.
ODSTĄPIENIE
PRZEZ ORGANIZATORA
1. Prawo odstąpienia od Umowy Pożyczki przysługuje Organizatorowi w przypadku
uprawdopodobnienia wykorzystania przez Uczestnika do zapłaty Kwoty Pożyczki
środków pochodzących z przestępstwa, w szczególności podejrzenia popełnienia przez
Uczestnika przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego albo złożenia
przez Uczestnika nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w Załączniku nr 1 do
Regulaminu.
2. Odstąpienie przez Organizatora od Umowy Pożyczki w wyżej wymienionych
przypadkach może nastąpić w każdym czasie oraz wiąże się z uprawnieniem po stronie
Organizatora do naliczenia opłaty gwarancyjnej od Pożyczkodawcy w wysokości 30%
(słownie: trzydziestu procent) udzielonej Kwoty Pożyczki.
ROZDZIAŁ 3.
DANE OSOBOWE

§ 11.
DANE OSOBOWE
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że celem należytego wykonania Umowy
Pożyczki przekazać musi Organizatorowi, przy wykorzystaniu udostępnionych przez
niego narzędzi teleinformatycznych w ramach strony rahimblak.com, następujące dane
osobowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Imię i nazwisko;
Obywatelstwo;
Adres zamieszkania;
PESEL lub NIP oraz datę urodzenia;
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana spłata pożyczki
w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie udzielania
pożyczek – nazwę firmy;

2. W przypadku gdy Uczestnik nie jest osobą fizyczną konieczne jest celem należytego
wykonania Umowy Pożyczki przekazanie Organizatorowi, przy wykorzystaniu
udostępnionych przez niego narzędzi teleinformatycznych, następujące dane:
1) Imię i nazwisko osoby zawierającej umowę w imieniu danej jednostki (osoby
prawnej lub innej jednostki);
2) Nazwę Uczestnika,
3) Adres siedziby Uczestnika,

4) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer wpisu do właściwego rejestru
przedsiębiorców (KRS lub jego zagraniczny odpowiednik).
5) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana spłata pożyczki.
§ 12.
ZGODA NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
1. Zawierając Umowę Pożyczki każdy Uczestnik oświadcza, iż ma świadomość, iż
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (jako Administratora) do
celów prowadzenia rozliczeń podatkowych oraz wykonywania Umów Pożyczki
wynika z art. 6 ust. 1 RODO i nie wymaga jego zgody. Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, jednak
konieczne do zawarcia oraz wykonania Umowy Pożyczki.
2. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce
Prywatności stanowiącej integralny Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Aktualizacja polityki prywatności nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, chyba że
skutkować to będzie zwiększeniem obowiązków Uczestnika.
ROZDZIAŁ 4.
DOKUMENTACJA

§ 13.
DOKUMENTACJA
PODATKOWA
1. Potwierdzeniem zawarcia umowy pożyczki jest przekazanie Tokenu.
2. Organizator, na prośbę Uczestnika może wydać potwierdzenie zawarcia Umowy
Pożyczki wskazujące najważniejsze informacje dotyczące zawartej Umowy Pożyczki.
3. Organizator potwierdza, że w przypadku gdy Umowa Pożyczki zawarta jest z osobą
nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek, z uwagi na
ciążące na nim obowiązki płatnika dokona poboru podatku dochodowego.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14.
ZMIANY REGULAMINU

1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Pożyczkodawcy będą
powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zawieraniu Umowy Pożyczki
e-mail).
2. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego
regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do
obowiązującego stanu prawnego lub dostosowanie regulaminu do wprowadzonych
funkcjonalności związanych ze zmianą Umowy Pożyczki. W przypadku gdy
Pożyczkodawca nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany Regulaminu, przysługuje
mu uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Pożyczki ze skutkiem na koniec miesiąca.
Brak wyraźnego wypowiedzenia się w przedmiocie zmian oznaczać będzie akceptację
zmian przez Pożyczkodawcę.
§ 15.
PRAWO WŁAŚCIWE
1. Strony zgodnie postanawiają, że niniejszy Regulamin oraz zawarte Umowy Pożyczki
podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowane.
2. Strony zgodnie postanawiają, że niniejszy Regulamin oraz zawarte Umowy Pożyczki
podlegają jurysdykcji sądów polskich.
§ 16.
WYBÓR SĄDU
Wszelkie spory mogące zaistnieć pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem w
związku
z
Procesem ICObędą rozstrzygane przez:
a) W przypadku Uczestnika 
nie będącego Konsumentem - przez Sąd właściwy
miejscowo dla Organizatora;
b) W przypadku Uczestnika będącego Konsumentem - przez Sąd właściwy
miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
.
§ 17.
INNE POSTANOWIENIA
1. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią z nim integralną całość.
2. Jeżeli Uczestnik jest konsumentem, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub
Umowy Pożyczki mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję
się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę
internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.” Uczestnik będący Konsumentem
posiada możliwości skorzystania z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może uzyskać bezpłatną pomoc w
sprawie rozstrzygnięcia sporu między Organizatorem, a Uczestnikiem, korzystając także

z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez
Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 889 866.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych
należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz
pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.
gov.pl/sprawy_indywidualne.php
3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne,
niewykonalne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia będą ważne i
wiążące, tak jakby nie istniały postanowienie nieważne, niewykonalne lub
unieważnione, o ile nie naruszy to istoty Regulaminu.
4. W przypadku uprzedniego skutecznego zawarcia - na innej podstawie prawnej lub
faktycznej lub w oparciu o inny dokument niż Regulamin - przez Organizatora z osobą
trzecią umów o zbliżonym charakterze do Umowy Pożyczki wynikającej z niniejszego
Regulaminu, z chwilą zaakceptowania przez nią (osobę trzecią) treści niniejszego
regulaminu, osoba trzecia będzie uznawana za Uczestnika w rozumieniu niniejszego
Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI:
3.
Oświadczenia, zapewnienia oraz gwarancje Uczestnika
Polityka prywatności
(wzór) Oświadczenie o odstąpieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1
Oświadczenia, zapewnienia oraz gwarancje Uczestnika
Uczestnikbezwarunkowo i nieodwołalnie oświadcza oraz zapewnia, że:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu właściwych
przepisów, która nie została ograniczona w drodze prawomocnego orzeczenia
sądu;
2) akceptuje postanowienia Regulaminu w całości, bez zastrzeżeń zmian oraz
uzupełnień;
3) jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej;
4) nie jest obywatelem ani rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej
Republiki Ludowej, ani innego państwa, którego prawo ogranicza lub zabrania
udziału w procesach zbiorczo oraz powszechnie określanych jako Initial Coin
Offeringlub token sale;
5) nie jest obywatelem lub rezydentem kraju, którego system prawny ogranicza lub
uniemożliwia realizację, bądź uczestnictwo w procesie ICO;
6) w ramach ICO działa w imieniu własnym i na własną rzecz, a w szczególności nie
działa na rzecz osoby lub podmiotu będącego obywatelem bądź rezydentem
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej, ani innego
państwa, którego prawo ogranicza lub zabrania udziału w procesach zbiorczo oraz
powszechnie określanych jako Initial Coin Offeringlub token sale;
7) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Regulamin, jak i inne pochodzące od
Organizatora oświadczenia, nie stanowią oferty publicznej, oraz że Umowa
Pożyczkinie jest zawierana w związku z jakąkolwiek ofertą publiczną;
8) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Tokennie jest:
a) instrumentem finansowym w rozumieniu art. 2. ust. 1. Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z
późn. zm.);
5.
b) jednostką uczestnictwa lub certyfikatem inwestycyjnym w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 56 z późn. zm.);
c) detalicznym produktem zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 4.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014

z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe
informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania
i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. U. UE. L. z 2014
r. Nr 352, str. 1 z późn. zm.);
6. i nie jest objęty regulacjami prawnymi gwarantowanymi przez państwo;
9) przyjmuje do wiadomości i został o tym poinformowany, że ICO oraz działalność
gospodarcza prowadzona przez Organizatoranie jest:
a) ofertą publiczną w rozumieniu art. 3. ust. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) lub podobną;
b) działalnością zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w
rozumieniu art. 1a. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 56 z późn. zm.) lub podobną;
c) działalnością zarządzania funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 56 z późn.
zm.) lub podobną;
d) działalnością wykonywaną przez fundusz inwestycyjny (fundusz inwestycyjny
otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty), bądź działalnością wykonywaną przez alternatywny
fundusz inwestycyjny w rozumieniu art. 2. lit. 10a. Ustawy z dnia 27 maja 2004
r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 56 z późn. zm.) lub podobną;
e) działalnością wykonywaną przez alternatywną spółkę inwestycyjną w
rozumieniu art. 8a. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 56 z późn. zm.) lub podobną;
f) działalnością funduszu emerytalnego w rozumieniu art. 2. ust. 1. Ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 870 z późn. zm.) lub podobną;
g) działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną w rozumieniu art. 4. ust. 1. i
2. Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 999 z późn. zm.) lub podobną;

h) działalnością bankową obejmującą m.in. czynności, o których mowa w art. 5.
ust. 1. bądź art. 6. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.) lub podobną;
i) działalnością outsocurcingową w zakresie czynności bankowych, czynności
funduszy inwestycyjnych lub zakładów ubezpieczeniowych bądź
reasekuracyjnych w rozumieniu właściwych przepisów prawa powszechnego
lub podobną;
j) działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) lub podobną;
k) działalnością polegają na świadczeniu usług płatniczych w rozumieniu art. 3.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2003 z późn. zm.) lub podobną;
l) inną działalnością regulowaną, reglamentowaną bądź koncesjonowaną,
a w szczególności działalnością wymagającą licencji, pozwolenia, zezwolenia,
zgłoszenia, koncesji, wpisu do rejestru działalności uregulowanej lub
jakiejkolwiek innej zgody osób trzecich będących organami administracji
publicznej,
w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego;
7. a ponadto, że Organizator:
a) nie prowadzi działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych
innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek
pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób oraz, że nie
podejmie się prowadzenia takiej działalności;
b) nie wykonuje działalności polegającej na lokowaniu w papiery wartościowe,
instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, aktywów osób
fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, zebranych w drodze propozycji zawarcia umowy, której
przedmiotem jest udział w tym przedsięwzięciu oraz, że nie podejmie się
prowadzenia takiej działalności;
10) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Tokeny nie będą stanowić całości
cyfrowych tokenów wystawionych przez Organizatora na potrzeby ICO, a
Organizator nie gwarantuje, że Tokeny będą stanowiły określony procent ze
wszystkich tokenów wystawionych przez Organizatorana potrzeby ICO;
11) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Kwota Pożyczki nie zostanie koniecznie
przeznaczona przez Organizatora na potrzeby realizacji konkretnych

przedsięwzięć gospodarczych, a podmiotem wyłącznie uprawnionym do
decydowania
o wykorzystaniu Kwoty Pożyczki jest Organizator, zaś Uczestnik nie jest
uprawniony do wydawania w tym zakresie Organizatorowi poleceń i tym
podobnych;
12) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie będzie uprawniony do wydawania
Organizatorowi poleceń odnośnie do pożytkowania Kwoty Pożyczki, jak i
przebiegu ICO;
13) przyjmuje do wiadomości, że od chwili wydania Token nie może zostać
przedstawiony Organizatorowi do wykupu poza przypadkami literalnie opisanymi
w treści Regulaminu;
14) zapoznał się z procesem ICO, jego mechanizmem i potencjałem, jak również
uzyskał wszelkie niezbędne dla niego informacje i dane, które uznaje za
wystarczające dla podjęcia decyzji o zawarciu Umowy Pożyczki i przyjęciu na
siebie zobowiązania do przekazania KwotyPożyczkina rzecz Organizatora;
15) podjął samodzielną i niczym nieograniczoną decyzję o zawarciu Umowy Pożyczki
,

jak również przyjął na siebie zobowiązanie do przekazania Kwoty Pożyczki na
rzecz Organizatora;
16) jest mu wiadome i objęte jego świadomością, że Organizator nie gwarantuje
Uczestnikowi tego, że ICO, jak również Tokeny, przyniosą Uczestnikowi
oczekiwane przez niego rezultaty, wyniki, czy też korzyści ekonomiczne, za
wyjątkiem tych wyraźnie zagwarantowanych w treści Regulaminu;
17) potwierdza, że Organizator nie zapewniał i nie gwarantował Uczestnikowi tego,
że oczekiwane przez niego rezultaty, wyniki, czy też korzyści ekonomiczne
związane z ICO, czy też Tokenamizostaną osiągnięte;
18) jest świadomy ryzyka, iż ICO i Tokeny oraz ich wartość, czy też użyteczność mogą
następczo nie odpowiadać 
Kwocie Pożyczki, a ich rzeczywista wartość, czy też
użyteczność może być zdecydowanie niższa od KwotyPożyczki;
19) jest mu wiadome, że realizacja ICO może nie dojść do skutku ze względu na
działania organów państwowych, a w tym działania mające na celu ograniczenie lub
wyłączenie możliwości przeprowadzenia ICO;
20) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator oraz podmioty działające na
jego zlecenie oraz z nim współpracujące będą podejmować w dobrej wierze
działania mające na celu realizację ICO, jednak możliwe jest, iż ICO nie zostanie
zrealizowane lub zostanie zrealizowane jedynie w części, a Tokeny mogą być
bezużyteczne z uwagi na względy techniczne, handlowe, komercyjne oraz kwestie

prawne,
a w tym regulacje prawne stanowione przez właściwe organy państwowe;
21) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nawet jeśli ICO zostanie zrealizowane, to
ICO, czy też Tokeny, ze względu na brak zainteresowania przedsięwzięciem
Organizatora, ograniczonym potencjałem sprzedażowym oraz marketingowym,
zakazy i regulacje prawne mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów i wartości;
22) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ICO jest obarczone istotnym ryzykiem
finansowym, prawnym, jak również technologicznym;
23) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że okazanie TokenaOrganizatorowi
w skonwencjonalizowanej formie przewidzianej postanowieniami Regulaminu
,

jest czynnością niezbędną w celu otrzymania od Organizatora jakiegokolwiek
świadczenia, a zatem że przekazanie Tokena osobie trzeciej, pod jakimkolwiek
tytułem prawnym lub faktycznym, bądź jego utrata, w tym na skutek okoliczności
o podłożu technicznym, wiązać może się z utratą przez Uczestnika jego
uprawnień w ramach ICO;
24) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zawierając Umowę Pożyczkinie tworzy
z Organizatorem spółki, jak również nie nabywa praw korporacyjnych w spółkach
Organizatora, jak również nie nawiązuje z Organizatorem stosunku prawnego o
zbliżonym charakterze, a w tym spółki cywilnej, czy też joint venture;
25) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator może, lecz nie musi, zawrzeć
w przyszłości podobne umowy, co Umowa Pożyczki, z osobami trzecimi;
26) posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania, użytkowania oraz użyteczności
oprogramowania opartego na technologii blockchain;
27) zdaje sobie w pełni sprawę z tego, że procesy ICO są procesami opartymi na
wykorzystaniu innowacyjnych technologii, których stosowanie wiąże się ze
szczególnymi ryzykami, a ponadto iż stanowisko organów państwowych względem
stosowania ww. technologii podlega dynamicznym zmianom, oraz że nie występuje
w tym zakresie jednolita linia orzecznicza czy interpretacyjna;
28) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator nie gwarantował i nie
gwarantuje Uczestnikowi, że ten otrzyma jakiekolwiek usługi, dobra, czy też
prawa, poza wyraźnie i literalnie wymienionymi w Regulaminie;
29) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Tokeny nie mogą być traktowane jako
inwestycja, czy też nie zostaną wyemitowane jako inwestycja;
30) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie prawa własności intelektualnej,
prawa autorskie i tym podobne będą przysługiwać Organizatorowi, a Uczestnik
nie nabywa ich w jakimkolwiek stopniu;

31) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że rynek, na którym funkcjonuje
Organizator, jak również na którym ma on realizować przedsięwzięcie
gospodarcze jest rynkiem nowym, bez wypracowanych i utrwalonych ram
prawnych, a co za tym idzie nie jest możliwe aprioryczne założenie tego, jak
zostanie on uregulowany w przyszłości, a co a tym idzie, czy możliwa będzie
realizacja ICO;
32) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zawarcie Umowy Pożyczki może
wywrzeć skutki natury podatkowej, a Organizator w żadnym stopniu nie
zobowiązuje się do tego, aby wskazać Uczestnikowi skutki podatkowe jego
udziału w ICO, jak również, a tym bardziej, aby uregulować ewentualne podatki,
albowiem obowiązek ten spoczywa na Organizatorze;
33) środki pieniężne przeznaczone na Kwotę Pożyczkipochodzą z legalnych źródeł,
o czym zapewnia Organizatorai gwarantuje legalność tych środków;
34) jest wypłacalny i posiada konieczne do wykonania Umowy Pożyczki środki
finansowe;
35) nie istnieją po jego stronie jakiekolwiek przeszkody, które mogłyby uniemożliwić
zawarcie oraz wykonanie Umowy Pożyczki czy udział w ICO;
36) jeśli pozostaje w związku małżeńskim - niniejszym zapewnia i oświadcza, że jego
małżonek wyraził zgodę na jego udział w ICO, a w tym na zawarcie Umowy
Pożyczki i nie wnosi w tym przedmiocie sprzeciwu po myśli art. 361 oraz 37.
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, bądź innego właściwego prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 2
Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1.

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa zasady
korzystania ze strony internetowej w domenie www.rahimblak.com.rahimcoin (dalej jako:
„
Serwis”), oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych
przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu.

2.

Administratorem danych osobowych jest Rahim Blak, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą "Rahim Blak" z głównym adresem prowadzenia działalności
gospodarczej w Krakowie przy ul. Lekarskiej 1, identyfikujący się NIP: 6782805636
(dalej jako: „Administrator”).

3.

Dane kontaktowe Administratora:
1)
adres korespondencyjny:
Rahim Blak
ul. Lekarska 1
2)
adres e-mail: hello@rahimblak.com

4.

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE. L. z
2016 r. poz.119) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.), a ich przechowywanie ma miejsce
na zabezpieczonych serwerach.
§2
PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH

1.

Przepisy prawa upoważniają 
Administratora do przetwarzania danych osobowych
lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

2.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług świadczonych przez
Administratora na rzecz użytkowników Serwisu. Dane osobowe przetwarzane będą

również w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów Administratora oraz prowadzenia marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług. Dane osobowe mogą być także
przetwarzane w innych celach, na które użytkownik każdorazowo wyrazi zgodę, jeżeli
jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to
być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych, dotyczących
produktów i usług własnych Administratora przesyłanych drogą elektroniczną lub
przekazywanych telefonicznie.
3.

Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie poprzez dokonanie zgłoszenia na adres e-mail:
hello@rahimblak.com.

4.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnego z tymi
celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie
w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

5.

Administrator dokłada wszelkich niezbędnych starań w celu ochrony danych
osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.
Stosuje w tym zakresie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim
poziomie.

6.

Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym
podmiotom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy
zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora
.

Dane osobowe mogą być również ujawnione pracownikom lub współpracownikom
Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na
zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane
osobowe mogą być udostępniane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług na rzecz
użytkowników oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności.

8.

W przypadku usunięcia konta, dane osobowe przechowywane są do czasu
przedawnienia możliwych roszczeń. Dane osoby, która wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnych celach, np. wskazanych
działań marketingowych, są przechowywane do momentu wycofania zgody.

9.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora
dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich
danych.

10.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),w
przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.

11.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

12.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
oznaczonych jako niezbędne w zakresie:
1)
rozliczenia podatkowego Umów Pożyczki – skutkuje brakiem możliwości
zawarcia Umowy Pożyczki i wzięcia udziału w Procesie ICO;
2)
korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie – skutkuje
brakiem możliwości skorzystania z tej formy kontaktu z Administratorem.

13.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu
danych jest konieczne.
§3
PLIKI COOKIES

1.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
1)
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
2)
poprzez gromadzenie plików cookies.

2.

Serwiszbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

3.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu
informacyjnego.

4.

Serwis używa cookies. Cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z

którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich
zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies mają na celu ułatwienie
korzystania z wcześniej odwiedzonych witryn.
5.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki,
języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o
czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem
formularza kontaktowego.

6.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej
efektywną i bezproblemową nawigację.

7.

Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane jest za pomocą narzędzia
Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Google
Analytics wykorzystuje pliki cookies, by umożliwić analizę korzystania ze strony
internetowej przez użytkowników. Informacje pozyskane przez pliki cookies
dotyczące korzystania ze strony internetowej są zwykle przekazywane i zapisywane na
serwerze Google. Google korzysta z tych informacji do analizy korzystania z Serwisu,
sporządzenia raportów o aktywności sieciowej i innych usługach związanych z
korzystaniem ze strony internetowej i sieci na zlecenie Serwisu.

8.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny,
z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia
odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Zebrane dane są
wykorzystywane jedynie wewnątrz Serwisu w celu optymalizacji jego działań.

9.

Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
1)
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do
usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2)
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3)
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4)
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5)
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

10.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej użytkownika.
§4
Postanowienia końcowe
1.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce prywatności Serwisu,
na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w
zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu Administratora. O
wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i
zrozumiały.

2.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane
przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi Administrator zaleca się każdorazowo zapoznać
użytkownikowi.

Stan na dzień: 20 listopada 2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3
(wzór) Oświadczenie o odstąpieniu

Do:
Rahim Blak
ul. Lekarska 1
31-203 Kraków

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy pożyczki
zawartej w ramach Procesu ICO:

Data
umowy(*)/odbioru(*):

zawarcia

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

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

(*) Niepotrzebne skreślić.

