
REGULAMIN 

Warunki i zasady świadczenia usług 

drogą elektroniczną na rzecz Klientów 

oraz zawierania Umów o nabycie Tokena 

NFT z wykorzystaniem Platformy Mintiq 

 

§ 1 [Definicje] 

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, 

przyjmuje się następujące znaczenie 

poniższych pojęć: 

1) Artysta - autor dzieła rozporządzający 

dziełem sztuki, w szczególności w zakresie 

wystawienia go na Platformie pod tokenizację; 

może uprawnić galerię do rozporządzania 

dziełem sztuki, w szczególności do 

wystawienia go na Platformie pod tokenizację. 

2) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny 

pod adresem 

www.mintiq.io/termsandconditions, 

udostępniony w sposób umożliwiający 

Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i 

utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie 

lub zapisanie na nośniku informacji. 

3) Smartverum – Smartverum Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 

Plewiskach, ul. Grunwaldzka 517C/1, 62-064 

Plewiska, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000951171, 

której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie 

Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 

TERMS AND CONDITIONS 

Terms and conditions on rendering 

services to Clients by electronic means 

and concluding NFT Token Purchase 

Agreements via the Mintiq Platform 

 

§ 1 [Definitions] 

1. For purposes of these Terms and 

Conditions, the following terms shall have the 

following meanings: 

1) Artist – the author of an artwork authorized 

to be in charge of the artwork, in particular do 

display it on the Platform in order to tokenize 

it; who might authorize a gallery to be in charge 

of the artwork, in particular to display it on the 

Platform in order to tokenize it.  

2) Terms and Conditions – these terms and 

conditions, available at 

www.mintiq.io/termsandconditions, made 

available in a manner that allows the Clients to 

obtain, reproduce and record its content by 

printing or saving it on an information carrier. 

3) Smartverum – Smartverum Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, with its 

registered office in Plewiska, ul. Grunwaldzka 

517C/1, 62-064 Plewiska, entered in the 

Register of Entrepreneurs of the National 

Court Register under KRS number: 

0000951171, whose registration files are kept 

by the District Court Poznań – Nowe Miasto 

and Wilda in Poznań VIII Economic 

Department of the National Court Register, 

http://www.mintiq.io/termsandconditions
http://www.mintiq.io/termsandconditions


Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca 

NIP: 7773384957 oraz REGON: 521136390, 

kapitał zakładowy: 50.000,00 zł. 

4) Platforma, Mintiq, Platforma Mintiq – 

platforma internetowa dostępna pod adresem 

www.mintiq.io.  

5) Dni robocze – dni od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

6) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna niebędącą osobą 

prawną, której przepisy szczególne przyznają 

zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub 

zawarła umowę ze Smartverum. 

7) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze 

Smartverum umowę niezwiązaną 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 

lub zawodową. 

8) Konto Klienta – przydzielona danemu 

Klientowi część Platformy, za pomocą której 

Klient może dokonywać określonych działań 

w ramach Platformy. 

9) Rejestracja – jednorazowa czynność, 

polegająca na utworzeniu Konta Klienta, 

dokonana z wykorzystaniem formularza 

rejestracyjnego udostępnionego przez 

Smartverum na Platformie. 

10)Koszyk – element Platformy, dzięki 

któremu Klient precyzuje szczegóły 

Zamówienia.  

having NIP: 7773384957 and REGON: 

521136390, share capital: PLN 50,000.00, 

4) Platform, Mintiq, Mintiq Platform – an 

online platform available at www.mintiq.io. 

5) Working days – days from Monday to 

Friday, excluding public holidays in the 

Republic of Poland. 

6) Client – a natural person, a legal person or 

an organizational unit that is not a legal person, 

to which specific provisions grant legal 

capacity, who intends to conclude or has 

concluded a contract with Smartverum. 

7) Consumer – a natural person who concludes 

a contract with Smartverum not directly related 

to its business or professional activities. 

8) Client Account – part of the Platform 

assigned to a Client, through which the User 

may carry out specific actions within the 

Platform. 

9) Registration – a single action, consisting of 

the creation of a Client Account, conducted 

using the registration form made available by 

Smartverum on the Platform. 

10)Cart – element of the Platform through 

which the Client specifies the details of the 

Order. 

11)NFT Token – a unique, nonexchangeable 

blockchain asset representing a virtual artwork 

or part thereof, representing a cryptographic 

certificate of the right of exclusive ownership 

of a given digital file. 

http://www.mintiq/


11)Token NFT – unikatowe, niewymienialne 

aktywo blockchain, reprezentujące wirtualne 

dzieło sztuki lub jego część, stanowiące 

kryptograficzny certyfikat prawa wyłącznego 

dysponowania własnością danego pliku 

cyfrowego. 

12)Umowa o nabycie Tokena NFT – umowa 

zawierana pomiędzy Klientem a Smartverum, 

na podstawie której Smartverum świadczy na 

rzecz Klienta usługę polegającą na 

udostępnieniu Tokena NFT i przeniesieniu na 

rzecz Klienta określonych w Regulaminie praw 

do Tokena NFT. 

13)Umowa o świadczenie usług drogą 

elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy 

Klientem a Smartverum, dotyczącą 

świadczenia przez Smartverum na rzecz 

Klienta drogą elektroniczną usług 

elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze 

zm.). 

14) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, 

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy 

o nabycie Tokena NFT. 

15)Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży 

lub zakupu, polegająca na składaniu 

Smartverum na warunkach i zasadach 

określonych w odrębnym Regulaminie Aukcji 

konkurencyjnych ofert nabycia 

poszczególnych Tokenów NFT przez 

Licytujących, w której zwycięski Licytujący jest 

12)NFT Token Purchase Agreement – a 

contract concluded between the Client and 

Smartverum, on the basis of which 

Smartverum provides a service to the Client 

consisting in making the NFT Token available 

and of the transfer to the Client of the rights to 

the NFT Token specified in the Terms and 

Conditions. 

13)Agreement for rendering of services by 

electronic means – a contract concluded 

between the Client and Smartverum, relating to 

rendering of services by Smartverum to the 

Client by electronic means within the meaning 

of the Act of 18 July 2002 on rendering services 

by electronic means (Journal of Laws No. 144, 

item 1204 as amended). 

14)Order – Client’s declaration of intent, 

aimed directly at concluding the NFT Token 

Purchase Agreement.  

15)Auction – an organized form of sale or 

purchase, consisting in the submission by 

Smartverum, on the terms and conditions 

specified in separate Auction Rules, of 

competitive bids for the acquisition by the 

Bidders of individual NFT Tokens, in which 

the winning Bidder is obliged to conclude an 

NFT Token Purchase Agreement. 

16)Bidder – a person participating in an 

Auction. 

17) FIAT – the following fiduciary currencies: 

the Polish zloty (PLN), the United States dollar 

(USD), and the euro (EUR). 



zobowiązany do zawarcia Umowy o nabycie 

Tokena NFT. 

16) Licytujący – osoba biorąca udział w Aukcji. 

17) FIAT – następujące waluty fiducjonarne: 

złoty polski (PLN), dolar amerykański (USD), 

euro (EUR).  

18)Kryptowaluta – następujące kryptowaluty: 

Bitcoin, Ethereum.  

19)Token SV – token natywny o funkcji 

płatniczej, emitowany przez wyspecjalizowane 

do tego platformy, które udostępniają 

narzędzia do organizacji procesu emisji. 

20)Tryb ofertowy – określony w niniejszym 

Regulaminie tryb ofertowy zawarcia Umowy o 

nabycie Tokena NFT. 

21)Tryb aukcyjny – określony w odrębnym 

Regulaminie Aukcji tryb aukcyjny zawarcia 

Umowy o nabycie Tokena NFT. 

22)Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 

1964 roku- Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 

16, poz. 93 ze zm.).  

23)RODO – rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

24)Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 

dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 

(Dz. U. 2014 Nr 827 ze zm.). 

18)Cryptocurrency – the following 

cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum. 

19) SV Token – a native token with a payment 

function, issued by platforms specialized for 

this purpose, which provide tools to organize 

the issuance process. 

20)Bid Mode – the bid mode of concluding the 

NFT Token Purchase Agreement, as specified 

in specified in these Terms and Conditions. 

21)Auction Mode – the auction mode of 

concluding the NFT Token Purchase 

Agreement, as specified in separate Auction 

Rules. 

22)Civil Code – Act of 23 April 1964 – Civil 

Code (Journal of Laws 1964 No. 16, item 93 as 

amended). 

23)GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and of the Council of 27 

April 2016 on the protection of natural persons 

with regard to the processing of personal data 

and on the free movement of such data, and 

repealing Directive 95/46/EC. 

24)Consumer Rights Act – the Act of 30 May 

2014 on consumer rights (Journal of Laws 

2014, No. 827 as amended). 

25)Act on Rendering Services by Electronic 

Means – Act of 18 July 2002 on rendering 

services by electronic means (Journal of Laws 

2002 No. 144, item 1204 as amended). 



25)Ustawa o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

26)Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze 

zm.). 

2. Wszelkie inne określenia, jeżeli nie zostały 

one zdefiniowane w niniejszym paragrafie lub 

w dalszej części niniejszego Regulaminu, należy 

rozumieć zgodnie z  ich powszechnym 

znaczeniem przyjętym w języku polskim (w 

przypadku Regulaminu w polskiej wersji 

językowej) lub w języku angielskim (w 

przypadku Regulaminu w angielskiej wersji 

językowej). 

§ 2 [Postanowienia wstępne] 

1. Regulamin określa zasady i warunki 

korzystania przez Klientów z Platformy, a 

także prawa i obowiązki Smartverum oraz 

Klientów – w zakresie w nim określonym. 

2. Właścicielem Platformy jest Smartverum. 3. 

Kontakt ze Smartverum odbywa się: 

1) pisemnie na adres korespondencyjny: ul. 

Grunwaldzka 517C/1, 62-064 Plewiska; 

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

contact@smartverum.com; 

3) formularz kontaktowy zamieszczony na 

stronie www.smartverum.com; 

26)Copyright Law – the Act of 4 February 

1994 on Copyright and Related Rights (Journal 

of Laws 1994 No. 24 item 83 as amended). 

2. All other terms, if not defined in this 

paragraph or further in these Terms and 

Conditions, shall be understood in accordance 

with their common meaning in Polish (in the 

case of the Terms and Conditions in the Polish 

version) or in English (in the case of the Terms 

and Conditions in the English version). 

 

 

 

 

§ 2 [Introductory Provisions] 

1. The Terms and Conditions specify the terms 

and conditions for the use of the Platform by 

the Clients, as well as the rights and obligations 

of Smartverum and the Clients – to the extent 

specified therein. 

2. The Platform is owned by Smartverum. 

3. Contact with Smartverum is made: 

1) by mail to the following address: 517C/1 

Grunwaldzka Street, 62-064 Plewiska, Poland; 

2) by email : contact@smartverum.com; 

3) through a contact form provided on 

www.smartverum.com; 

4) by phone: +48535952220. 

 

http://www.smartverum/


4) telefonicznie pod numerem telefonu: 

+48535952220. 

§ 3 [Ogólne zasady korzystania z 

Platformy] 

1. Za pośrednictwem Platformy, Smartverum 

umożliwia zawieranie Umów o nabycie Tokena 

NFT, świadcząc jednocześnie na rzecz 

Klientów usługi drogą elektroniczną. 

2. Za pośrednictwem Platformy, Klient może 

nabyć określone w niniejszym Regulaminie 

prawa do uwidocznionych na stronach 

Platformy Tokenów NFT. 

3. Do korzystania z Platformy, w tym w 

szczególności do zawierania umów za 

pośrednictwem Platformy, nie jest konieczne 

spełnienie szczególnych warunków 

technicznych przez komputer lub inne 

urządzenie Klienta. 

Wystarczające są: 

1) dostęp do Internetu; 

2) standardowy system operacyjny; 

3) standardowa przeglądarka internetowa; 

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

4. Korzystanie z Platformy oznacza każdą 

czynność Klienta, która prowadzi do 

zapoznania się przez niego z treściami 

zawartymi na Platformie. 

5. Klient zobowiązany jest do: 

− korzystania z Platformy w sposób 

niezakłócający jej funkcjonowania, w 

§ 3 [General Principles of Using the 

Platform] 

1. Through the Platform, Smartverum enables 

the conclusion of NFT Token Purchase 

Agreements, while rendering services by 

electronic means to the Clients. 

2. Through the Platform, the Client may 

acquire the rights specified herein to the NFT 

Tokens visible on the Platform. 

3. In order to use the Platform, including in 

particular to conclude agreements via the 

Platform, it is not necessary for a computer or 

other device of the Client to fulfil any particular 

technical conditions. 

The following are sufficient: 

1) Internet access; 

2) standard operating system; 

3) standard web browser; 

4) having an active email address. 

4. Use of the Platform shall mean any action of 

the Client which leads the Client to read the 

content on the Platform.  

5. The Client shall: 

− use the Platform in a manner that does not 

interfere with its functioning, in particular 

through the use of specific software or devices; 

− use the Platform in a manner that is not 

disruptive to other Clients and Smartverum; 

− use the Platform in a manner consistent with 

the laws in force in the territory of the Republic 



szczególności poprzez użycie określonego 

oprogramowania lub urządzeń; 

− korzystania z Platformy w sposób 

nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla 

Smartverum; 

− korzystania z Platformy w sposób zgodny z 

przepisami obowiązującego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, 

postanowieniami Regulaminu, a także z 

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

6. Zakazane jest podczas korzystania z 

Platformy dostarczanie przez Klienta treści o 

charakterze bezprawnym, w szczególności 

poprzez przesyłanie takich treści za 

pośrednictwem formularzy dostępnych na 

Platformie. 

7. Wszelkie prawa do Platformy, w tym 

majątkowe prawa autorskie, prawa własności 

intelektualnej do nazwy Platformy, domeny 

internetowej, a także do formularzy, logotypów 

itp. należą do Smartverum, a korzystanie z nich 

może następować wyłącznie w sposób 

określony i zgodny z Regulaminem. 

§ 4 [Usługi] 

1. Smartverum umożliwia za pośrednictwem 

Platformy korzystanie z bezpłatnych Usług 

polegających na: 

a) przeglądaniu informacji zamieszczonych na 

Platformie; 

of Poland, the provisions of the Terms and 

Conditions, as well as with the general 

principles of Internet use. 

6. When using the Platform, it is prohibited for 

the Client to provide content of an unlawful 

nature, in particular by sending such content 

via the forms available on the Platform. 

7. All rights to the Platform, including the 

economic copyright, the intellectual property 

rights to the Platform’s name, the Internet 

domain, as well as to the forms, logos, etc. 

belong to Smartverum, and may only be used 

in the manner specified and in accordance with 

the Terms and Conditions. 

 

 

  

 

§ 4 [Services] 

1. Smartverum enables through the Platform 

the use of free Services consisting of: 

a) browsing the information uploaded to the 

Platform; 

b) maintaining a Client Account on the 

Platform and enabling the use of its features; 

c) providing a form for Clients to contact 

Smartverum. 

2. Agreement: 

a) for the provision of the service of browsing 

information uploaded to the Platform is 



b) prowadzeniu Konta Klienta na Platformie i 

umożliwieniu korzystania z jego 

funkcjonalności; 

c) udostępnianiu formularza umożliwiającego 

Klientom kontakt ze Smartverum. 

2. Umowa: 

a) o świadczenie usługi polegającej na 

przeglądaniu informacji zamieszczonych na 

Platformie zawierana jest na czas oznaczony i 

ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez 

Klienta strony internetowej Platformy; 

b) o świadczenie usługi polegającej na 

prowadzeniu Konta Klienta na Platformie i 

umożliwieniu korzystania z jego 

funkcjonalności zawierana jest na czas 

nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą 

przesłania przez Klienta żądania usunięcia 

Konta Klienta; 

c) o świadczenie usługi polegającej na 

udostępnianiu formularza umożliwiającego 

Klientom kontakt ze Smartverum jest 

zawierana na czas oznaczony i ulega 

rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi 

przez Smartverum. 

3. Zakładanie Konta Klienta: 

a) Usługa prowadzenia konta na Platformie i 

umożliwieniu korzystania z jego 

funkcjonalności dostępna jest po dokonaniu 

Rejestracji. 

concluded for a fixed period of time and is 

terminated when the Client closes the 

Platform’s website; 

b) for the provision of the service of 

maintaining a Client Account on the Platform 

and enabling the use of its features is 

concluded for an indefinite period of time and 

is terminated when the Client submits a request 

to delete the Client’s Account; 

c) for the provision of the service of  providing 

a form for Clients to contact Smartverum is 

concluded for a fixed period of time and is 

terminated when Smartverum responds. 

3. Creating a Client Account: 

a) The service of maintaining a Client Account 

on the Platform and enabling the use of its 

functionalities is available only after 

Registration.  

b) Registration takes place by completing and 

accepting the registration form made available 

on the Platform. 

c) The conditions for registering a Client 

Account on the Platform in the standard mode 

are: 

− acceptance of the Terms and Conditions as 

well as the Privacy and Cookies Policy 

(possibly also other consents specified as 

mandatory in the Registration process), 

− provision of the Client’s personal data 

specified as mandatory, i.e., e-mail address, 



b) Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i 

zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, 

udostępnianego na Platformie. 

c) Warunkami Rejestracji Konta Klienta na 

Platformie w trybie standardowym są: 

− wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz 

Politykę prywatności i cookies (ewentualnie 

również innych zgód określonych w procesie 

Rejestracji jako obowiązkowe), 

− podanie danych osobowych oznaczonych 

jako obowiązkowe, tj. adres e-mail, nazwa 

użytkownika oraz hasło (opcjonalnie można 

również wpisać ID Klienta polecającego), 

− potwierdzenie adresu e-mail z użyciem kodu 

autoryzacyjnego znajdującego w wiadomości e-

mail przesłanej przez Smartverum na podany 

w procesie Rejestracji adres email Klienta. 

d) Konto Klienta może zostać założone 

również w procesie Rejestracji z użyciem 

mediów społecznościowych, tj. poprzez 

udostępnienie swojego profilu w serwisie: 

− Facebook - aby dopełnić proces Rejestracji 

Klient będzie musiał podać swój adres e-mail 

oraz nazwę użytkownika, pod którą chce 

widnieć na Platformie, 

− Google - aby dopełnić proces Rejestracji 

Klient będzie musiał podać nazwę 

użytkownika, pod którą chce widnieć na 

Platformie, Klient musi dopełnić również 

obowiązków zakreślonych w ust. 3 lit. c. tiret 

pierwsze powyżej. 

user name and password (optionally, the 

referring Client ID may also be entered), 

− confirming the email address with the 

authorisation code found in the email sent by 

Smartverum to the Client’s email address 

provided during the Registration process.  

d) The Client Account can also be created 

during the Registration process using social 

media, i.e., by sharing one’s profile on: 

− Facebook – to complete the Registration 

process the Client will have to provide their 

email address and the username under which 

they wish to appear on the Platform, 

− Google – in order to complete the 

Registration process the client will have to 

provide the username under which they wish 

to appear on the Platform, 

The Client must also fulfil the obligations set 

out in Section 3I first indent above. 

4. Logging in: 

a) Logging in to the Client’s Account on the 

Platform shall be conducted: 

− by entering the Client’s login details, i.e., user 

name or e-mail address and password, 

− by using social media, i.e. by picking the 

Facebook or Google icon -if the Client is 

logged in to either of these portals on the 

computer used to log in to the Platform, the 

log-in will be successful. 

b) The Client undertakes to keep their login 

details confidential and not to disclose them to 



4. Logowanie: 

a) Logowanie do Konta Klienta na Platformie 

przebiega: 

− poprzez wpisanie danych do logowania 

Klienta, tj. nazwy użytkownika lub adresu e-

mail oraz hasła 

− z użyciem mediów społecznościowych, tj. 

poprzez wybór ikony Facebook lub Google – 

jeżeli Klient jest zalogowany do któregoś z tych 

portali na komputerze, z którego korzysta 

logując się do Platformy, logowanie 

przebiegnie pomyślnie. 

b) Klient zobowiązuje się do zachowania w 

tajemnicy swoich danych logowania i 

nieujawniania ich osobom trzecim (z 

wyjątkiem osób, które zostały upoważnione 

przez Klienta do korzystania z tych danych).  

c) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność 

(wobec Smartverum i osób trzecich) za wszelką 

aktywność w ramach Konta Klienta. Jeżeli 

Klient wie lub podejrzewa, że jakakolwiek 

nieupoważniona osoba trzecia zna hasło 

Klienta lub ma dostęp do jego Konta, Klient 

musi niezwłocznie powiadomić o tym 

Smartverum. 

d) Klientom udostępniona została również 

funkcja „Przypomnij hasło”, z której można 

skorzystać w razie zapomnienia hasła do 

logowania na Platformie. Po wybraniu tej 

funkcji w oknie logowania, Klient zostaje 

skierowany na stronę, na której musi wpisać 

adres e-mail, z którego użyciem założył Konto 

third parties (except to persons who have been 

authorised by the Client to use these details). 

c) The Client shall be solely responsible (to 

Smartverum and third parties) for all activity 

conducted within the Client Account. If the 

Client knows or suspects that any unauthorised 

third party knows the Client’s password or has 

access to the Client’s Account, the Client must 

notify Smartverum immediately. 

D) Clients are also provided with a “Password 

Reminder” function that can be used if they 

forget their password to log in to the Platform. 

After selecting this function in the login 

window, the Client is directed to a page where 

he/she must enter the e-mail address with 

which he/she created the Client Account 

during the Registration process and select the 

“Reset password” function. An email is then 

sent to the Client’s email address with a link to 

a web page where a’new password can be 

established. 

5. Artist status 

a) In order to become an Artist, the following 

steps must be taken (in the order listed below): 

− complete the user profile with the personal 

data marked as mandatory, i.e., first name, 

surname, gender, and biography (optionally the 

date of birth and biography can also be 

entered),  

− add at least one work of art (optionally also 

provide a link to your portfolio), 



Klienta w procesie Rejestracji, oraz wybrać 

funkcję „Zresetuj hasło”. Następnie na adres 

email Klienta przesłana zostaje wiadomość 

email z linkiem do strony internetowej 

umożliwiającej ustanowienie nowego hasła. 

5. Status Artysty 

a) Aby uzyskać status Artysty należy 

(zachowując kolejność wyliczonych poniżej 

działań): 

− uzupełnić profil użytkownika o dane 

osobowe oznaczone jako obowiązkowe, tj. 

imię, nazwisko, płeć oraz biografię 

(opcjonalnie można również wpisać datę 

urodzenia oraz biografię), 

− dodać co najmniej jedno swoje dzieło 

(opcjonalnie również podać link do portfolio), 

− wybrać funkcję „Aplikuj”, 

− czekać na weryfikację wniosku przez 

Smartverum. 

b) Po rozpatrzeniu przez Smartverum 

wniosku, o którym mowa w lit. a. powyżej 

Klient otrzyma na swój adres e-mail informację 

o decyzji Smartverum. 

6. Newsletter 

Klient może dokonać subskrypcji newsletteru 

Platformy Mintiq, czyli cyklicznej wysyłki 

informacji o produktach i usługach Platformy 

Mintiq . Aby zapisać się na newsletter Klient 

wpisuje swój adres e-mail w formularzu 

newsletter znajdującym się na stronie 

internetowej Platformy Mintiq, jednocześnie 

− select the “Apply” function,  

− wait for Smartverum to verify the 

application. 

b) After Smartverum has reviewed the 

application referred to in a. above, the Client 

will receive information on Smartverum’s 

decision at his e-mail address. 

6. Newsletter 

The customer may subscribe to the Mintiq 

Platform’s newsletter, which is a periodic 

dispatch of information about the products 

and services of the Mintiq Platform . To 

subscribe to the newsletter, the Client enters 

his or her e-mail address in the newsletter form 

located on the Mintiq Platform website, at the 

same time confirming his or her consent to the 

processing of his or her personal data for this 

purpose and to the forwarding of promotional 

content to the e-mail address provided, both by 

SmartVerum and by entities cooperating with 

it (in particular InfluVerum sp. z o.o. or others 

listed in the subscription form). The newsletter 

can be unsubscribed from at any time, and for 

this purpose, the Client is asked to submit an 

unsubscribe statement via the Mintiq Platform 

email: contact@smartverum.com or by 

selecting the unsubscribe link in the email 

delivered with the newsletter. 

7. Within the framework of the cooperation 

with Smartverum, but on the basis of external 

agreements (i.e., not arising from these Terms 

and Conditions), the Client has the possibility 



potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w tym celu i kierowanie na 

podany e-mail treści promocyjnych, tak przez 

SmartVerum, jak i podmioty z nią 

współpracujące (w szczególności InfluVerum 

sp. z o.o. lub inne wymienione w klauzuli 

informacyjnej pod formularzem zapisu). Z 

newsletteru można zrezygnować w każdej 

chwili, a w tym celu Klient jest proszony o 

przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez 

e-mail Platformy Mintiq: 

contact@smartverum.com lub wybranie linku 

rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z 

newsletterem. 

7. W ramach współpracy ze Smartverum, 

jednak na podstawie odrębnych umów (tj. 

niepowstających na podstawie niniejszego 

Regulaminu) Klient ma możliwość 

otrzymywania bonusów. Celem aktywowania 

bonusu, należy otworzyć zakładkę „Bonusy”, a 

po wybraniu funkcji „Kod bonusowy”, wpisać 

i zatwierdzić otrzymany kod. 

8. Organizacje: 

a) Celem poddania swoich dzieł weryfikacji 

oraz umożliwienia zewnętrznemu podmiotowi 

zarządzania nim, przechodząc sekcji panelu 

użytkownika na Platformie i wybierając funkcję 

„Organizacje”, a następnie „Dodaj”, Klient ma 

możliwość dodania do Platformy organizacji 

oraz użytkowników Platformy, którzy są 

członkami organizacji. Informacje te podlegają 

weryfikacji Smartverum. 

to receive bonuses. In order to activate the 

bonus, one must open the “Bonuses” tab and, 

after selecting the “Bonus Code” function, 

enter and confirm the code received. 

8. Organisations: 

a) In order to subject its work to verification 

and to allow an external entity to manage it, by 

going to the user panel section of the Platform 

and selecting the “Organisations” function and 

then “Add”, the Client has the option of 

adding organisations and Platform users who 

are members of the organisation to the 

Platform. The d“ta ”ntered is subject to 

verification by Smartverum. 

b) When the work is ‘handed over’ to the 

organisation, the status of the work in the 

blockchain changes – it becomes the property 

of the organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) W momencie „przekazania” dzieła 

organizacji, zmienia się status dzieła w 

blockchainie – staje się ono własnością 

organizacji. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 

Klientowi i przekazu danych w związku z  

korzystaniem z Platformy, Smartverum 

podejmuje środki techniczne i organizacyjne 

odpowiednie do stopnia zagrożenia 

bezpieczeństwa świadczonych usług, w 

szczególności środki służące zapobieganiu 

pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych 

przez osoby nieuprawnione. 

10. Smartverum podejmuje działania w celu 

zapewnienia poprawnego funkcjonowania 

Platformy. Klient powinien poinformować 

Smartverum o wszelkich nieprawidłowościach 

lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy. 

11. Smartverum może odmówić́ 

zarejestrowania Klienta, jak również̇ 

wypowiedzieć́ umowę o świadczenie usługi 

polegającej na prowadzeniu Konta Klienta na 

Platformie i umożliwieniu korzystania z jego 

funkcjonalności, jeżeli: 

1) cel Rejestracji lub sposób korzystania z 

usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i 

celem funkcjonowania Smartverum; 

2) podane przez Klienta dane adresowe budzą 

uzasadnione wątpliwości co do ich 

poprawności lub zgodności z prawdą a 

wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze 

9. In order to ensure the security of the Client 

and the transmission of data in connection 

with the use of the Platform, Smartverum takes 

technical and organizational measures 

appropriate to the degree of security threat to 

the services provided, in particular measures to 

prevent the acquisition and modification of 

personal data by unauthorized persons. 

10. Smartverum takes steps to ensure the 

proper functioning of the Platform. The Client 

shall inform Smartverum of any malfunctions 

or interruptions in the functioning of the 

Platform. 

11. Smartverum may refuse to register a Client, 

as well as terminate the agreement for the 

provision of the service of maintaining a Client 

Account on the Platform and enabling the use 

of its features, if: 

1) the purpose of registration or the use of the 

services is clearly contrary to the principles and 

purpose of Smartverum; 

2) the address data provided by the Client 

raises justified doubts as to its correctness or 

truthfulness, and these doubts could not be 

removed by phone or email; 

3) the Client's activity is contrary to the binding 

norms of morality, incites to violence or 

committing a crime, and if it violates the rights 

of third parties; 

4) Smartverum has received official 

notification of the unlawful nature of the data 

provided or related activity, or has obtained 



kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem 

wiadomości e-mail; 

3) działalność Klienta jest sprzeczna z 

obowiązującymi normami obyczajowymi, 

nawołuje do przemocy bądź popełnienia 

przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób 

trzecich; 

4) Smartverum otrzymał urzędowe 

zawiadomienie o bezprawnym charakterze 

podanych danych lub związanej z nimi 

działalności, albo uzyskał wiarygodną 

wiadomość o bezprawnym charakterze 

podanych danych lub związanej z nimi 

działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o 

zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta 

Klienta;  

5) Klient dopuszcza się przesyłania 

niezamówionych informacji handlowych, albo 

w rażący lub uporczywy sposób narusza 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

12. Termin wypowiedzenia przez Smartverum 

umowy o świadczenie usługi polegającej na 

prowadzeniu Konta Klienta na Platformie i 

umożliwieniu korzystania z jego 

funkcjonalności, o którym mowa w ustępie 

poprzedzającym, wynosi 14 (czternaście) dni. 

13. Klient może w każdym czasie 

wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym 

umowę o świadczenie usługi polegającej na 

prowadzenia Konta Klienta na Platformie i 

umożliwieniu korzystania z jego 

reliable knowledge of the unlawful nature of 

the data provided or related activity and has 

previously notified the Client of its intention to 

prevent access to the Client's Account; 

5) the Client sends unsolicited commercial 

information or violates the provisions of these 

Terms and Conditions in a gross or persistent 

manner. 

12. The period of notice for Smartverum to 

terminate the agreement for the provision of 

the service of maintaining a Client Account on 

the Platform and enabling the use of its 

features, as referred to in the preceding section, 

is 14 (fourteen) days. 

13. The Client may terminate the agreement for 

the provision of the service of maintaining a 

Client Account on the Platform and enabling 

the use of its features at any time with 

immediate effect by sending Smartverum a 

request to delete the Client Account. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 [Procedure for Concluding the NFT 

Token Purchase Agreement] 



funkcjonalności, poprzez przesłanie 

Smartverum żądania usunięcia Konta Klienta. 

§ 5 [Procedura zawarcia Umowy o 

nabycie Tokena NFT] 

1. Zawarcie Umowy o nabycie Tokena NFT 

może nastąpić w określonym w niniejszym 

Regulaminie Trybie ofertowym. 

2. Zawarcie Umowy o nabycie Tokena NFT 

może nastąpić także w określonym w 

odrębnym Regulaminie Aukcji Trybie 

aukcyjnym – w przypadku, w którym 

Smartverum udostępnia możliwość zawierania 

Umów o nabycie Tokena NFT w Trybie 

aukcyjnym. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu 

regulują wyłącznie procedurę zawarcia Umowy 

o nabycie Tokena NFT w Trybie ofertowym. 

4. Informacje o Tokenach NFT podane na 

stronach internetowych Platformy stanowią 

zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu 

itp. 71 Kodeksu cywilnego.  

5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest 

posiadanie aktywnego Konta Klienta na 

Platformie. 

6. Złożenie Zamówienia może nastąpić 

wyłącznie za pomocą Konta Klienta, z 

wykorzystaniem danych osobowych Klienta 

uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji na 

Platformie. Złożenie Zamówienia bez 

posiadania Konta Klienta na Platformie nie jest 

1. The conclusion of the NFT Token Purchase 

Agreement may take place in the Bid Mode 

specified herein. 

2. The conclusion of the NFT Token Purchase 

Agreement may also take place in the Auction 

Mode – in the event that Smartverum provides 

the possibility to conclude the NFT Token 

Purchase Agreement in the Auction Mode. 

3. The provisions of this paragraph exclusively 

regulate the procedure of concluding the NFT 

Token Purchase Agreement in the Bid Mode. 

4. Information about NFT Tokens provided 

on the websites of the Platform constitutes an 

invitation to conclude a contract within the 

meaning of Article 71 of the Civil Code. 

5. In order to place an Order, it is necessary to 

have an active Client Account on the Platform. 

6. The placing of an Order may only take place 

via the Client's Account, using the Client's 

personal data obtained through prior 

registration on the Platform. It is not possible 

to place an Order without having a Client 

Account on the Platform, which is justified in 

particular for security reasons. 

7. In order to conclude the NFT Token 

Purchase Agreement, the NFT Token must be 

selected by taking the subsequent technical 

steps based on the messages displayed to the 

Client and the information available on the 

website. 



możliwe, co jest uzasadnione w  szczególności 

względami bezpieczeństwa Klienta. 

7. W celu zawarcia Umowy o nabycie Tokena 

NFT należy dokonać wyboru Tokena NFT, 

podejmując kolejne czynności techniczne w 

oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty 

oraz informacje dostępne na stronie. 

8. Wybór zamawianych Tokenów NFT przez 

Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie 

do Koszyka. 

9. Po podaniu przez Klienta korzystającego z 

Platformy wszystkich niezbędnych danych, 

wyświetlone zostanie w sposób jasny i 

widoczny podsumowanie złożonego 

Zamówienia. 

10. W celu wysłania Zamówienia konieczne 

jest: 

1) dokonanie akceptacji treści niniejszego 

Regulaminu; 

2) potwierdzenie zapoznania się z Pouczeniem 

o odstąpieniu od umowy; 

3) potwierdzenie zapoznania się z treścią 

Ogólnej klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych; 

4) potwierdzenie zapoznania się z treścią 

Polityki prywatności; 

5) podanie danych oznaczonych jako 

obowiązkowe; 

6) w przypadku Zamówień o wartości 

przekraczającej kwotę stanowiącą 

równowartość 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro 

8. The selection of the ordered NFT Tokens 

by the Client is made by adding them to the 

Cart. 

9. After the Client using the Platform has 

provided all the necessary data, a clear and 

visible summary of the Order will be displayed. 

10. In order to send an Order, it is necessary 

to: 

1) accept the content of these Terms and 

Conditions; 

2) confirm that one has read the Instruction 

about the withdrawal from the agreement; 

3) confirm that one has read the General 

information clause concerning the processing 

of personal data; 

4) confirm that one has read the Privacy Policy; 

5) provide data marked as mandatory; 

6) in case of Orders of the value exceeding the 

amount equivalent to 10,000.00 (ten thousand) 

euro – conduct by Smartverum a positive 

verification of the Client's identity and personal 

data within the KYC (Know Your Client) 

procedure; 

7) given by the Client a consent for 

Smartverum to fully perform the service 

consisting in making the NFT Token available 

and of the transfer to the Client of the rights to 

the NFT Token specified in the Terms and 

Conditions; 

8) pressing the "Order and pay" button.  



– przeprowadzenie przez Smartverum 

pozytywnej weryfikacji tożsamości i danych 

osobowych Klienta w ramach procedury KYC 

(Know Your Client); 

7) wyrażenie przez Klienta zgody na 

wykonanie przez Smartverum w pełni usługi 

polegającej na udostępnieniu Tokena NFT i 

przeniesieniu na rzecz Klienta określonych w 

Regulaminie praw do Tokena NFT; 

8) naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. 

11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia 

stanowi złożenie Smartverum oferty zawarcia 

Umowy o nabycie Tokena NFT będącego 

przedmiotem Zamówienia. 

12. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje 

wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie 

Zamówienia (wraz z indywidualnym numerem 

Zamówienia), zawierającą potwierdzenie 

wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

13. Następnie, w przypadku przyjęcia złożonej 

przez Klienta oferty zawarcia Umowy o 

nabycie Tokena NFT będącego Przedmiotem 

Zamówienia, Smartverum przesyła na podany 

przez Klienta adres poczty elektronicznej 

potwierdzenie realizacji Zamówienia, które 

stanowi oświadczenie Smartverum o przyjęciu 

oferty Klienta. 

14. Umowa zostaje zawarta z chwilą 

otrzymania przez Klienta od Smartverum 

potwierdzenia realizacji Zamówienia, o którym 

mowa w ustępie poprzedzającym. 

11. The Client's sending of the Order 

constitutes an offer to Smartverum to conclude 

an NFT Token Purchase Agreement which is 

the subject of the Order. 

12. After placing the Order, the Client receives 

an email confirming the receipt of the Order 

(together with an individual Order number), 

containing confirmation of all significant 

elements of the Order. 

13. Then, in the case of acceptance of the offer 

made by the Client to conclude an NFT Token 

Purchase Agreements being the subject of the 

Order, Smartverum sends to the email address 

provided by the Client a confirmation of the 

execution of the Order, which constitutes a 

statement by Smartverum on acceptance of the 

Client's offer. 

14. The contract is concluded upon receipt by 

the Client from Smartverum of confirmation 

of the execution of the Order, referred to in the 

preceding section. 

15. Recording, securing, making available and 

confirming to the Client the material 

provisions of the NFT Token Purchase 

Agreement takes place by sending a 

confirmation of the Order to the Client at the 

email address provided by the Client. 

16. The NFT Token Purchase Agreement shall 

be concluded in Polish (in the case of the 

Terms and Conditions in the Polish version) or 

in English (in the case of the Terms and 

Conditions in the English version), with the 



15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie 

oraz potwierdzenie Klientowi istotnych 

postanowień Umowy o nabycie Tokena NFT 

następuje poprzez przesłanie Klientowi na 

podany przez Klienta adres poczty 

elektronicznej potwierdzenia realizacji 

Zamówienia.  

16. Umowa o nabycie Tokena NFT zawierana 

jest w języku polskim (w przypadku 

Regulaminu w polskiej wersji językowej) lub w 

języku angielskim (w przypadku Regulaminu w 

angielskiej wersji językowej), o treści zgodnej z 

Regulaminem. 

§ 6 [Ceny i płatności] 

1. Ceny Tokenów NFT dostępnych na 

Platformie są cenami netto. Cena może 

zawierać w sobie indywidualnie naliczoną 

zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w 

sposób zautomatyzowany – informacja o tym 

zamieszczona jest w podsumowaniu 

Zamówienia. 

2. Klient może wybrać następujące metody 

płatności: 

1) zapłata FIAT; 

2) zapłata Kryptowalutą; 

3) zapłata Tokenem SV – w przypadku, w  

którym Smartverum udostępnia możliwość 

dokonania zapłaty w ten sposób. 

3. W przypadku zapłaty FIAT wykorzystywany 

jest zewnętrzny procesor płatniczy. Płatności 

contents compliant with these Terms and 

Conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 [Prices and Payments] 

1. The prices of NFT Tokens available on the 

Platform are net prices. The price may include 

an individually calculated discount or rebate, 

assigned to the Customer in an automated 

manner - this information is provided in the 

Order summary. 

2. The Client can choose the following 

payment methods: 

1) payment by FIAT; 

2) payment by Cryptocurrency; 

3) payment by SV Token - in the event that 

Smartverum provides the possibility to make 

payment in this way. 

3. In the event of payment by FIAT, an 

external payment processor is used. Payments 

by Cryptocurrency are also made using an 

external processor. 

4. Payment for the Order shall be made within 

3 (three) working days from the date of the 



Kryptowalutą również dokonywane są z 

wykorzystaniem zewnętrznego procesora. 

4. Zapłata za Zamówienie powinna nastąpić w 

terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia 

zawarcia Umowy o nabycie NFT. 

5. W przypadku braku zapłaty za Zamówienie 

w powyższym terminie, Smartverum wyznaczy 

Klientowi dodatkowy termin 3 (trzech) dni 

roboczych na dokonanie zapłaty, pod rygorem 

odstąpienia przez Smartverum od Umowy o 

nabycie Tokena NFT. Informacja o 

wyznaczeniu dodatkowego terminu na 

dokonanie zapłaty, pod rygorem odstąpienia 

od Umowy o nabycie Tokena NFT, zostanie 

przesłana wiadomością e-mail na podany przez 

Klienta adres poczty elektronicznej. 

6. W przypadku bezskutecznego upływu 

dodatkowego terminu na dokonanie zapłaty, 

wyznaczonego zgodnie z ustępem 

poprzedzającym, Smartverum będzie 

uprawnione do odstąpienia od Umowy na 

nabycie Tokena NFT. Oświadczenie o 

odstąpieniu przez Smartverum od Umowy o 

nabycie Tokena NFT zostanie przesłane 

wiadomością e-mail na podany przez Klienta 

adres poczty elektronicznej. 

§ 7 [Prawa Klienta do Tokena NFT] 

1. Na podstawie zawartej ze Smartverum 

Umowy o nabycie Tokena NFT, Klient 

nabywa następujące, określone w sposób 

wyczerpujący prawa do Tokena NFT: 

1) Prawo do korzystania, 

conclusion of the NFT Token Purchase 

Agreement. 

5. In the case of non-payment for the Order 

within the aforementioned period, 

Smartverum shall set an additional period of 3 

(three) working days for the Client to make the 

payment, under pain of withdrawal by 

Smartverum from the NFT Token Purchase 

Agreement. Information about the setting of 

an additional period of time to make payment, 

under pain of withdrawal from the NFT Token 

Purchase Agreement, shall be sent by email to 

the email address provided by the Client. 

6. In the event of the ineffective expiry of the 

additional period of time to make payment, set 

in accordance with the preceding section, 

Smartverum shall be entitled to withdraw from 

the NFT Token Purchase Agreement. 

Smartverum’s notice of withdrawal from the 

NFT Token Purchase Agreement shall be sent 

by email to the email address provided by the 

Client. 

§ 7 [Client's Rights to NFT Token] 

1. Under the NFT Token Purchase Agreement 

concluded with Smartverum, the Client 

acquires the following rights to the NFT 

Token specified exhaustively: 

1) Right to use, 

2) Right to resell (also on other platforms), 

3) Additional rights indicated by the Artist in 

the description of the work. 



2) Prawo do odsprzedaży (również w ramach 

innych platform), 

3) Dodatkowe prawa wskazane przez Artystę 

w opisie dzieła. 

2. Wymienione w powyższym ustępie prawa do 

Tokena NFT przechodzą na Klienta z chwilą 

zapłaty całości ceny za Token NFT. 

3. Udostępnienie Tokena NFT nastąpi 

niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta na 

rzecz Smartverum zapłaty całości ceny za 

Token NFT. 

4. Udostępnienie Tokena NFT Klientowi 

nastąpi poprzez mechanizm przesyłania 

tokenu na wskazany przez Klienta adres 

portfela kryptowalutowego. 

5. Na podstawie Umowy o nabycie Tokena 

NFT Klient nie nabywa żadnych autorskich 

praw majątkowych w rozumieniu Prawa 

autorskiego, a w szczególności nie nabywa 

autorskich praw majątkowych do wirtualnego 

dzieła lub jego części, które Token NFT 

reprezentuje. 

6. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient 

przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że 

Token NFT będzie przechowywany na 

zewnętrznym serwerze kontrolowanym przez 

Smartverum. 

§ 8 [Procedura KYC] 

1. Przed dokonaniem zakupu lub wzięciem 

udziału w licytacji, każdy Klient jest 

zobowiązany do przejścia KYC czyli 

2. The rights to the NFT Token mentioned in 

the above paragraph shall be transferred to the 

Client upon payment of the entire price for the 

NFT Token. 

3. The NFT Token shall be made available as 

soon as the Client has paid Smartverum the 

entire price for the NFT Token. 

4. Making the NFT Token available to the 

Client will be done through the mechanism of 

sending the token to the cryptocurrency wallet 

address indicated by the Client. 

5. On the basis of the NFT Token Purchase 

Agreement, the Client does not acquire any 

economic copyright under the meaning of the 

Copyright Law, and in particular does not 

acquire any economic copyright to the virtual 

work or parts thereof, which the NFT Token 

represents. 

6. By accepting these Terms and Conditions, 

Client acknowledges and agrees that the NFT 

Token will be stored on an external server 

controlled by Smartverum. 

 

§ 8 [KYC] 

1. Before making a purchase or participating in 

an auction, each Client is required to undergo 

KYC, which is a mandatory customer 

identification and identity verification process. 

This is part of a broader set of financial security 

measures implemented in Smartverum's 

business in accordance with the provisions of 

the Act of 1 March 2018 on the prevention of 



obowiązkowego procesu identyfikacji i 

weryfikacji tożsamości klienta. Jest to część 

szerszego zestawu środków bezpieczeństwa 

finansowego wdrażanych w działalności 

Smartverum zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 593 t.j.). 

2. Smartverum może w każdym czasie żądać od 

Klienta przejścia przez Procedurę KYC, jeżeli 

ma podejrzenia, że Klient angażuje się w 

czynności związane z praniem pieniędzy lub 

finansowaniem terroryzmu. 

3. W trakcie procesu KYC, Klient musi 

przesłać: 

a) zdjęcie dokumentu tożsamości Klienta z 

przodu, 

b) zdjęcie dokumentu tożsamości Klienta z 

tyłu, 

c) wyraźne zdjęcie typu „selfie” Klienta. 

4. Jeżeli Klient nie przejdzie procedury KYC 

pozytywnie, Smartverum objaśni Klientowi 

jakie błędy popełnił i dopuści do ponownej 

weryfikacji danych. 

5. Procedura KYC przeprowadzana jest przez 

zewnętrzny podmiot UAB “Ondato”. 

§ 9 [Odstąpienie przez Klienta od umowy] 

1. Konsument, który zawarł ze Smartverum 

umowę na odległość, ma prawo odstąpić od 

umowy bez podawania przyczyny w terminie 

14 (czternastu) dni od dnia objęcia w 

money laundering and terrorist financing 

(Journal of Laws 2022, item 593 as amended). 

2. Smartverum may at any time require the 

Client to go undergo the KYC procedure if it 

has suspicions that the Client is engaging in 

money laundering or terrorist financing related 

activities. 

3. During the KYC process, the Client must 

submit: 

a) a photo of the Client’s ID from the front, 

b) a photo of the Client’s ID from the back, 

c) a clear selfie photo of the Client. 

4. If the Client does not pass the KYC 

procedure, Smartverum will explain to them 

what mistakes they made and allow the data to 

be re-verified. 

5. KYC is carried out by an external entity 

UAB "Ondato". 

 

 

 

§ 9 [Withdrawal from the Contract by the 

Client] 

1. A Consumer who has concluded a remote 

contract with Smartverum, has the right to 

withdraw from the contract without giving any 

reason within 14 (fourteen) days from the date 

of taking possession of the purchased items – 

on the principles described in this paragraph 

and arising from the Consumer Rights Act. 



posiadanie kupionych rzeczy – na zasadach 

opisanych w niniejszym paragrafie oraz 

wynikających z Ustawy o prawach 

konsumenta.  

2. Prawo do odstąpienia od umowy na 

zasadach opisanych w niniejszym paragrafie 

oraz wynikających z Ustawy o prawach 

konsumenta przysługuje również osobie 

fizycznej zawierającej ze Smartverum umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością 

gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że 

nie posiada ona dla tej osoby charakteru 

zawodowego, wynikającego w szczególności z 

przedmiotu wykonywanej przez nią 

działalności gospodarczej, udostępnionego na 

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej. W 

związku z tym, gdy w ramach niniejszego 

paragrafu mowa jest o uprawnieniach 

Konsumenta, uprawnienia te dotyczą również 

osoby spełniającej powyższe kryteria.  

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie 

przysługuje w stosunku do umów 

wymienionych w itp. 38 pkt 1-13 Ustawy o 

prawach konsumentach, a w szczególności w 

odniesieniu do umów:   

1) o świadczenie usług, za które konsument jest 

zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli 

przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za 

wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który 

został poinformowany przed rozpoczęciem 

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia 

2. The right to withdraw from the contract on 

the principles described in this paragraph and 

arising from the Consumer Rights Act is also 

granted to a natural person who concludes a 

contract with Smartverum directly related to 

his/her business activity, when the content of 

the contract shows that it is not of a 

professional nature for that person, resulting in 

particular from the subject of his/her business 

activity, made available on the basis of the 

provisions of the Central Register and 

Information on Business Activity. Therefore, 

when within the framework of this paragraph 

the rights of the Consumer are referred to, 

these rights also apply to a person meeting the 

above criteria.  

3. The right to withdraw from the contract 

does not apply to the contracts referred to in 

Article 38(1)-(13) of the Consumer Rights Act, 

in particular to contracts: 

1) for the provision of services for which the 

consumer is liable to pay the price, if the trader 

has performed the service in full with the 

express and prior consent of the consumer, 

who was informed before the start of the 

service that after the performance by the trader 

he will lose the right to withdraw from the 

contract, and accepted it; 

2) in which the price or remuneration depends 

on fluctuations in the financial market, over 

which the trader has no control, and which 

may occur before the expiration of the deadline 

for withdrawal from the contract; 



przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia 

od umowy, i przyjął to do wiadomości; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od 

wahań na rynku finansowym, nad którymi 

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które 

mogą wystąpić przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest 

towar nieprefabrykowany, wyprodukowany 

według specyfikacji konsumenta lub służący 

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 

potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia są 

towary, które po dostarczeniu, ze względu na 

swój charakter, zostają nierozłącznie 

połączone z innymi rzeczami; 

5) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

6) o dostarczanie treści cyfrowych 

niedostarczanych na nośniku materialnym, za 

które konsument jest zobowiązany do zapłaty 

ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął 

świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą 

konsumenta, który został poinformowany 

przed rozpoczęciem świadczenia, że po 

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę 

utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął 

to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał 

konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa 

w itp. 15 obowiązek wydania dokumentu 

umowy i potwierdzenia uzyskania zgody ust. 1 

i 2 albo itp. 21 potwierdzenie zawarcia umowy 

na odległość ust. 1. 

3) in which the subject of performance is non-

refabricated goods, manufactured to the 

consumer's specifications or serving to meet 

his individualized needs; 

4) in which the subject of performance is goods 

that, after delivery, due to their nature, are 

inseparably combined with other things; 

5) concluded through a public auction; 

6) for the supply of digital content not 

delivered on a tangible medium, for which the 

consumer is liable to pay the price, if the trader 

has begun performance with the express and 

prior consent of the consumer, who has been 

informed before the beginning of the 

performance that after the performance by the 

trader he will lose the right of withdrawal from 

the contract, and has accepted this, and the 

trader has provided the consumer with the 

confirmation referred to in Article 15 the 

obligation to issue the contract document and 

confirmation of consent paragraphs 1 and 2 or 

Article 21 confirmation of the conclusion of 

the contract at a distance paragraph. 

4. In order to withdraw from the contract, the 

Consumer must inform Smartverum of 

his/her decision to withdraw from the contract 

by an unequivocal statement – for example, a 

letter sent by post, fax, or email. 

5. The Consumer may use the model 

withdrawal form available at 

www.smartverum.com, but it is not obligatory. 



4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi 

poinformować Smartverum o swojej decyzji o 

odstąpieniu od umowy w drodze 

jednoznacznego oświadczenia – na przykład 

pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą 

elektroniczną. 

5. Konsument może skorzystać z wzoru  

formularza odstąpienia od umowy, dostępnego 

pod adresem www.smartverum.com, jednak 

nie jest to obowiązkowe. 

6. Aby dochować terminu odstąpienia od 

umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał 

informację dotyczącą wykonania 

przysługującego Konsumentowi prawa 

odstąpienia od umowy przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy. 

7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt 

Smartverum lub przekazać go osobie 

upoważnionej przez Smartverum do odbioru 

niezwłocznie, jednak nie później niż 14 

(czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od 

umowy, chyba że Smartverum zaproponował, 

że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu 

wystarczy odesłanie produktu przed jego 

upływem. 

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty 

zwrotu rzeczy. 

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od 

umowy, Smartverum zwraca Konsumentowi 

wszystkie otrzymane od Konsumenta 

płatności, w tym najtańszy dostępny na 

Platformie koszt dostarczenia produktów 

6. To comply with the withdrawal period, it is 

sufficient for the Consumer to send 

information concerning the exercise of the 

Consumer's right of withdrawal before the 

withdrawal period has expired. 

7. The Consumer must return the product to 

Smartverum or hand it over to a person 

authorized by Smartverum to receive it 

promptly, but no later than 14 (fourteen) days 

from the date on which he/she has withdrawn 

from the contract, unless Smartverum has 

offered to collect the thing itself. To comply 

with the deadline it is sufficient to send back 

the product before its expiry. 

8. The Consumer shall bear the direct costs of 

returning the item. 

9. In the event of an effective withdrawal, 

Smartverum shall reimburse to the Consumer 

all payments received from the Consumer, 

including the cheapest cost of delivery of the 

products available on the Platform (if the cost 

was paid by the Consumer) immediately and in 

any event no later than 14 (fourteen) days from 

the day on which Smartverum is informed of 

the exercise of the right of withdrawal. 

Reimbursement will be made using the same 

means of payment as those used by the 

Consumer in the original transaction unless the 

Consumer has expressly agreed otherwise. 

10. If Smartverum has not offered to collect 

the item from the Consumer itself, 

Smartverum may withhold reimbursement of 

the payment received from the Consumer until 
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(jeżeli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, 

a w każdym przypadku nie później niż 14 

(czternaście) dni od dnia, w którym 

Smartverum został poinformowany o 

wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

Zwrot płatności zostanie dokonany przy 

użyciu takich samych sposobów płatności, 

jakie zostały przez Konsumenta użyte w 

pierwotnej transakcji, chyba że Konsument 

wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 

10. Jeżeli Smartverum nie zaproponował, że 

sam odbierze rzecz od Konsumenta, 

Smartverum może wstrzymać się ze zwrotem 

płatności otrzymanych od Konsumenta do 

chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub 

dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej 

odesłania, w zależności od tego, które 

zdarzenie nastąpi wcześniej. 

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za 

zmniejszenie wartości produktu będące 

wynikiem korzystania z produktu w sposób 

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia 

charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§ 10 [Obowiązki i odpowiedzialność] 

1. Smartverum dołoży starań, by Platforma 

oraz usługi udostępniane za jej pośrednictwem 

działały w sposób ciągły bez zakłóceń. 

2. Smartverum zastrzega sobie prawo do 

ingerencji w strukturę techniczną Konta 

Klienta, w celu zdiagnozowania ewentualnych 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

Platformy. 

it receives the item back or the Consumer 

provides proof of return, whichever event 

occurs first. 

11. The Consumer shall be liable for any 

diminution in the value of the product resulting 

from the use of the product beyond what is 

necessary to establish the nature, 

characteristics and functioning of the product. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 [Duties and Liability] 

1. Smartverum will endeavour to ensure that 

the Platform and the services made available 

through it operate continuously without 

disruption. 

2. Smartverum reserves the right to interfere 

with the technical structure of the Client's 

Account in order to diagnose any malfunctions 

of the Platform. 

3. Smartverum reserves the right to temporarily 

disable certain features of the Platform in order 

to improve it, add services or carry out 

maintenance with reasonable advance notice to 

registered Clients. 



3. Smartverum zastrzega sobie prawo do 

czasowego wyłączenia niektórych 

funkcjonalności Platformy w celu jej 

ulepszenia, dodawania usług lub 

przeprowadzania konserwacji za uprzednim 

poinformowaniem Klientów zarejestrowanych 

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

4. Klient zobowiązany jest zachować w 

tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło 

dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby 

nie miały do nich dostępu osoby 

nieuprawnione. 

5. Smartverum nie ponosi odpowiedzialności 

za błędy popełnione przez Klienta przy 

składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji 

Konta Klienta.  

6. Smartverum nie ponosi odpowiedzialności 

wynikającej z łamania praw autorskich przez 

osoby trzecie.  

7. Wszystkie Tokeny NFT dostępne na 

Platformie znajdują się na niej za wiedzą i 

zgodą podmiotów uprawnionych z tytułu praw 

autorskich do dzieł lub ich części, które te 

Tokeny NFT reprezentują. Zabronione jest 

kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów 

znajdujących się na Platformie bez pisemnej 

zgody i wiedzy podmiotów uprawnionych z 

tytułu praw autorskich. W celu uzyskania 

zgody na kopiowanie lub rozpowszechnianie 

materiałów prezentowanych na Platformie 

Klient powinien skontaktować się ze 

Smartverum. 

4. The Client shall be obliged to keep secret 

and secure the login and password to the 

Client's Account in such a way that no 

unauthorised persons have access to them. 

5. Smartverum shall not be liable for errors 

made by the Client when placing an Order or 

during the registration of a Client Account. 

6. Smartverum shall not be liable for copyright 

infringement by third parties.  

7. All NFT Tokens available on the Platform 

are provided with the knowledge and 

permission of the copyright holders of the 

works or parts thereof that these NFT Tokens 

represent. Copying or distributing material on 

the Platform without the written permission 

and knowledge of the copyright holders is 

prohibited. In order to obtain permission to 

copy or distribute materials presented on the 

Platform, the Client should contact 

Smartverum.  

8. Smartverum hereby instructs the Client that 

violations of the prohibition referred to in the 

preceding section may result in civil or criminal 

liability. 

9. Smartverum reserves the right to introduce 

and cancel offers and promotions, and to 

change the prices of products on the Platform, 

including in particular NFT Tokens, without 

prejudice to the Client's acquired rights, 

including in particular the terms and conditions 

of agreements entered into prior to the change. 

 



8. Smartverum niniejszym poucza Klienta, że 

naruszenia zakazu, o którym mowa w ustępie 

poprzedzającym, może skutkować 

odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

9. Smartverum zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania oraz odwoływania ofert, 

promocji oraz do zmiany cen produktów na 

Platformie, w tym w szczególności Tokenów 

NFT, bez uszczerbku dla praw nabytych przez 

Klienta, w tym w szczególności warunków 

umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 

§ 11 [Reklamacje] 

1. Smartverum jest zobowiązane do wydania 

towaru bez wad i zrealizowania wszelkich 

usług zgodnie z zawartą umową. 

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia 

reklamacji zarówno odnośnie wykonania 

Umowy o nabycie Tokena NFT, jak i 

wykonania Umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną. W razie stwierdzenia 

wystąpienia wad rzeczy lub usługi, Smartverum 

ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta 

oraz osoby fizycznej zawierającej ze 

Smartverum umowę bezpośrednio związaną z 

jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej 

umowy wynika, że nie posiada ona dla tej 

osoby charakteru zawodowego, wynikającego 

w szczególności z przedmiotu wykonywanej 

przez nią działalności gospodarczej, 

udostępnionego na podstawie przepisów o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej – na zasadach 

określonych we właściwych przepisach 

 

 

 

 

 

§ 11 [Complaints] 

1. Smartverum is obliged to issue the goods 

without defects and perform all services in 

accordance with the contract. 

2. The Client has the right to lodge a complaint 

both with regard to the performance of the 

NFT Token Purchase Agreement and the 

performance of the Agreement for rendering 

of services by electronic means. In the event of 

determining the existence of defects in the 

goods or services, Smartverum shall be liable 

to the Consumer and the natural person who 

concludes a contract with Smartverum directly 

related to his/her business activity, when the 

content of the contract shows that it is not of 

a professional nature for that person, resulting 

in particular from the subject of his/her 

business activity, made available on the basis of 

the provisions of the Central Register and 

Information on Business Activity – on the 

principles laid down in the relevant provisions 

of the Civil Code, including in particular the 

liability under warranty. 

3. In the case of defects of goods or services, 

the liability of Smartverum to the Client who is 

not a Consumer or a natural person who 



Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 

3. W razie stwierdzenia wad rzeczy lub usługi, 

odpowiedzialność Smartverum wobec Klienta 

niebędącego Konsumentem ani osobą fizyczną 

zawierającą ze Smartverum umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością 

gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że 

nie posiada ona dla tej osoby charakteru 

zawodowego, wynikającego w szczególności z 

przedmiotu wykonywanej przez nią 

działalności gospodarczej, udostępnionego na 

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w 

tym w szczególności odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi, jest wyłączona w zakresie 

najszerszym dopuszczalnym przez polskie 

prawo. 

4. Reklamacje można składać: 

1) pisemnie na adres korespondencyjny: ul. 

Grunwaldzka 517C/1, 62-064 Plewiska; 

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

contact@smartverum.com; 

3) przez formularz kontaktowy zamieszczony 

na stronie www.smartverum.com. 

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez 

Smartverum w terminie 14 (czternastu) dni od 

dnia jej złożenia.  

6. Jeżeli Smartverum: 

• odmówił naprawy lub wymiany, lub nie 

doprowadził do stanu zgodności z umową; 

concludes a contract with Smartverum directly 

related to his/her business activity, when the 

content of the contract shows that it is not of 

a professional nature for that person, resulting 

in particular from the subject of his/her 

business activity, made available on the basis of 

the provisions of the Central Register and 

Information on Business Activity, including in 

particular the liability under warranty, is 

excluded to the fullest extent permitted by the 

Polish law. 

4. Complaints can be made: 

1) in writing: 517C/1 Grunwaldzka Street, 62-

064 Plewiska; 

2) by email: contact@smartverum.com; 

3) through the contact form provided on 

www.smartverum.com. 

5. The complaint will be considered by 

Smartverum within 14 (fourteen) days of its 

submission. 

6. If Smartverum: 

- refused to repair or replace it, or failed to 

bring it into conformity with the contract; 

- the defect exists despite attempts to correct 

it; 

- the defect is too significant to be repaired; 

- Smartverum has stated to the Customer or it 

is apparent from the circumstances that it will 

not be possible to bring it into conformity with 
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• wada występuje pomimo prób jej usunięcia; 

• wada jest zbyt istotna, by dało się ją naprawić; 

• Smartverum oświadczył Klientowi lub z 

okoliczności wynika, że nie uda się 

doprowadzić do stanu zgodności z umową w 

rozsądnym czasie lub bez nadmiernych 

kosztów. 

W takim przypadku Klient może domagać się 

obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. 

7. Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od 

umowy, wszystkie dokonane przez Klienta 

płatności, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 14 dni od 

dnia poinformowania Klienta o pozytywnym 

rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot płatności 

dokonanych kartą płatniczą lub przelewem 

elektronicznym następuje na rachunek 

bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, 

że Klient w sposób wyraźny złoży przed 

dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu 

niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów. 

8. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy 

Smartverum a Klientem co do zasadności 

odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi 

będącemu Konsumentem przysługuje prawo 

skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji 

lub też polubownego sądownictwa poprzez 

dostarczenie do instytucji, przed którą będzie 

toczyło się postępowanie, odpowiedniego 

formularza – wniosku o mediację lub wniosku 

the contract within a reasonable time or 

without unreasonable cost. 

In such a case, the Customer may demand a 

price reduction or withdrawal from the 

contract. 

7. If the choice of withdrawal from the 

contract has been made, all payments made by 

the Customer, will be returned to the Customer 

immediately, but no later than within 14 days 

from the date of informing the Customer of 

the positive resolution of the complaint. 

Refund of payments made by payment card or 

electronic transfer shall be made to the bank 

account from which the payment was made, 

unless the Customer expressly submits, prior 

to the refund, another refund instruction that 

does not generate additional costs for him. 

8. In the event of a dispute between 

Smartverum and the Customer as to the 

legitimacy of the refusal to accept a complaint, 

the Customer, who is a Consumer, shall have 

the right to use out-of-court means of 

processing complaints and claims. The 

customer may use mediation or amicable 

courts by providing the institution before 

which the proceedings will take place with the 

appropriate form - a request for mediation or a 

request for consideration of the case before an 

amicable court. A list of sample institutions 

with contact information is available at 

www.uokik.gov.pl. In addition, at 

http://ec.europa.eu/consumers/odr the 

Consumer has access to the settlement of 

http://ec.europa.eu/consumers/odr


o rozpatrzenie sprawy przed sądem 

polubownym. Lista przykładowych instytucji 

wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na 

stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod 

adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Konsument ma dostęp do rozstrzygania 

sporów konsumenckich drogą elektroniczną za 

pomocą unijnej platformy internetowej 

(platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje 

Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. 

9. W przypadku reklamacji złożonych przez 

Klienta niebędącego Konsumentem ani osobą 

fizyczną zawierającą ze Smartverum umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością  

gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że 

nie posiada ona dla tej osoby charakteru 

zawodowego, wynikającego w szczególności z 

przedmiotu wykonywanej przez nią 

działalności gospodarczej, udostępnionego na 

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, brak 

udzielenia przez Smartverum odpowiedzi na 

reklamację w terminie, o którym mowa w 

ustępie poprzedzającym, uznaje się za odmowę 

uznania reklamacji. 

§ 12 [Dane osobowe i pliki cookies] 

1. Administratorem danych osobowych 

Klienta jest Smartverum.  

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w 

następujących celach i w oparciu o następujące 

podstawy prawne: 

consumer disputes electronically through the 

EU online platform (ODR platform). Such 

right is not available to the Entrepreneur with 

consumer rights. 

9. In the case of complaints lodged by the 

Client who is neither a Consumer nor a natural 

person who concludes a contract with 

Smartverum directly related to his/her 

business activity, when the content of the 

contract shows that it is not of a professional 

nature for that person, resulting in particular 

from the subject of his/her business activity, 

made available on the basis of the provisions 

of the Central Register and Information on 

Business Activity, the failure of Smartverum to 

respond to a complaint within the period 

referred to in the preceding section shall be 

considered a refusal to accept the complaint. 

 

 

 

 

 

§ 12 [Personal Data and Cookies] 

1. The controller of the Client's personal data 

is Smartverum. 

2. The Client's personal data is processed for 

the following purposes and based on the 

following legal bases: 

http://www.uokik/
http://ec.europa.eu/consumers/odr


1) zawarcie i wykonanie umowy – itp. 6 ust. 1 

lit. b RODO; 

2) realizacja obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, jeżeli dotyczą one zawartej 

przez Klienta umowy – itp. 6 ust. 1 lit. c 

RODO; 

3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń 

związanych z umową, co jest prawnie 

uzasadnionym interesem realizowanym przez 

Smartverum – itp. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

4) identyfikacja Klienta powracającego, co jest 

prawnie uzasadnionym interesem 

realizowanym przez Smartverum – itp. 6 ust. 1 

lit. f RODO; 

5) obsługa zapytań kierowanych przez 

Klientów nieprowadzących jeszcze do 

zawarcia umowy, co jest prawnie 

uzasadnionym interesem realizowanym przez 

Smartverum – itp. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

6) wysyłka newslettera, po uprzednio 

wyrażonej zgodzie – itp. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów są 

podmioty przetwarzające, z którymi 

Smartverum współpracuje, w szczególności: 

firmy informatyczne, artyści, galerie sztuki, 

procesorzy płatności, firmy księgowe, firmy 

prawnicze i doradcze itp. 

4. Z uwagi na korzystanie z usług firm 

informatycznych z siedzibą na terenie Stanów 

Zjednoczonych Ameryki (USA), dane 

osobowe Klientów przekazywane są Stanów 

Zjednoczonych Ameryki (USA) – z 

1) conclusion and performance of a contract – 

Article 6(1)(b) GDPR; 

2) performance of legal obligations, if they 

relate to the contract concluded by the Client – 

Article 6(1)(c) GDPR; 

3) the defence, exercise or establishment of 

claims related to the contract, which is a 

legitimate interest pursued by Smartverum – 

Article 6(1)(f) GDPR; 

4) identification of the returning Client, which 

is a legitimate interest pursued by Smartverum 

– Article 6(1)(f) GDPR; 

5) handling of inquiries sent by Clients not yet 

leading to the conclusion of a contract, which 

is a legitimate interest pursued by Smartverum 

– Article 6(1)(f) GDPR; 

6) dispatch of newsletters, after previously 

expressed consent – Article 6(1)(a) GDPR. 

3. Recipients of Clients' personal data are 

processors with whom Smartverum 

cooperates, in particular: IT companies, artists, 

art galleries, payment processors, accounting 

companies, legal and consulting companies, 

etc.  

4. Due to the use of the services of IT 

companies based in the United States of 

America (USA), the Clients' personal data are 

transferred to the United States of America 

(USA) – with the appropriate level of personal 

data protection through appropriate 

compliance mechanisms. 



zachowaniem odpowiedniego poziomu 

ochrony danych osobowych poprzez 

odpowiednie mechanizmy zgodności.  

5. Dane osobowe Klientów są przechowywane 

w bazie Smartverum przez cały czas 

prowadzenia działalności gospodarczej w celu 

zapewnienia sobie możliwości identyfikacji 

Klienta powracającego, czemu jednak Klient 

może się sprzeciwić, domagając się usunięcia 

swoich danych z bazy Smartverum. Jeżeli 

sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem 

terminu przedawnienia roszczeń z zawartej 

umowy, Smartverum będzie miał nadrzędny 

interes w przechowywaniu danych Klienta do 

czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. 

Dokumentacja księgowa zawierające dane 

osobowe Klienta jest przechowywana przez 

okres wymagany przez przepisy prawa. 

6. Uprawnienia Klienta związane z 

przetwarzaniem danych osobowych są 

następujące: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) 

swoich danych; 

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych; 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych; 

5) prawo do przenoszenia danych; 

5. The Client's personal data is retained in 

Smartverum's database for the duration of the 

business in order to ensure identification of the 

returning Client, which, however, the Client 

may object to by requesting that his/her data 

be deleted from Smartverum's database. If 

such objection is made before the expiry of the 

limitation period for claims under the 

concluded contract, Smartverum will have an 

overriding interest in keeping the Client's data 

until the expiry of the limitation period for 

claims. Accounting records containing the 

Client's personal data are kept for the period 

required by law. 

6. The Client's rights in relation to the 

processing of personal data are as follows: 

1) the right to access one’s data and to obtain 

their copy; 

2) the right to rectify (correct) one’s data; 

3) the right to erasure and to restriction of data 

processing; 

4) the right to object to the processing; 

5) the right to data portability; 

6) the right to lodge a complaint with the 

supervisory authority. 

7. The provision of personal data by the Client 

is voluntary, but necessary to contact 

Smartverum, conclude a contract or subscribe 

to the newsletter.  

8. Smartverum uses cookie technology.  



6) prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych przez Klienta 

jest dobrowolne, ale niezbędne by 

skontaktować się ze Smartverum, zawrzeć  

umowę lub zapisać się do newslettera. 

8. Smartverum wykorzystuje technologię  

plików cookies. 

9. Szczegóły związane z danymi osobowymi 

oraz plikami cookies opisane zostały w Polityce 

prywatności dostępnej pod adresem 

www.mintiq.io/privatepolicy. 

§ 13 [Wersje językowe] 

Niniejszy Regulamin sporządzono w dwóch 

wersjach językowych: polskiej i angielskiej. 

Polska wersja językowa Regulaminu jest 

wiążąca dla Klientów posiadających miejsce 

zamieszkania lub siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Angielska wersja 

językowa Regulaminu jest wiążącą dla 

Klientów posiadających miejsce zamieszkania 

lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

treścią polskiej a treścią angielskiej wersji 

językowej Regulaminu, pierwszeństwo mają 

postanowienia polskiej wersji językowej. 

 

 

§ 14 [Zmiany Regulaminu] 

Smartverum zastrzega sobie możliwość 

wprowadzania zmian w Regulaminie bez 

9. Details related to personal data and cookies 

are described in the Privacy Policy available at 

www.mintiq.io/privatepolicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 [Language Versions] 

These Terms and Conditions have been drawn 

up in two language versions: Polish and 

English. The Polish version of the Terms and 

Conditions is binding for the Clients residing 

or having their registered office in the territory 

of the Republic of Poland. The English version 

of the Terms and Conditions is  binding for the 

Clients residing or having their registered 

office outside the territory of the Republic of 

Poland. In the case of any discrepancies 

between the Polish version and the English 

version of the Terms and Conditions, the 

provisions of the Polish language version shall 

prevail. 

§ 14 [Amendments to the Terms and 

Conditions] 

Smartverum reserves the right to make changes 

to the Terms and Conditions without prejudice 

http://www.mintiq/
http://www.mintiq.io/privatepolicy


uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta na 

podstawie umów zawartych przed zmianą 

Regulaminu. Klienci, którzy posiadają 

zarejestrowane Konto Klienta, o każdej 

zmianie Regulaminu zostaną poinformowani 

poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail 

przypisany do Konta Klienta. W razie braku 

akceptacji nowego Regulaminu, Klient może 

nieodpłatnie usunąć swoje Konto Klienta. 

 

§ 15 [Rozstrzyganie sporów] 

Wszelkie spory związane z umowami 

zawieranymi za pośrednictwem Platformy 

będą rozpatrywane przez polski sąd 

powszechny właściwy ze względu na siedzibę 

Smartverum. Postanowienie to nie znajduje 

zastosowania do Konsumentów, w przypadku 

których właściwość sądu rozpatrywana jest na 

zasadach ogólnych. Postanowienie to nie 

znajduje również zastosowania do osoby 

fizycznej zawierającej ze Smartverum umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością 

gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że 

nie posiada ona dla tej osoby charakteru 

zawodowego, wynikającego w szczególności z 

przedmiotu wykonywanej przez nią 

działalności gospodarczej, udostępnionego na 

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej – w 

przypadku takiej osoby właściwość sądu 

rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 

§ 16 [Właściwość prawa] 

to the rights acquired by the Client on the basis 

of agreements concluded before the change of 

the Terms and Conditions. The Clients who 

have a registered Client Account shall be 

informed about each change of the Terms and 

Conditions by sending a message to the email 

address assigned to the Client Account. If the 

new Terms and Conditions are not accepted, 

the Client may remove his/her Client Account 

free of charge. 

§ 15 [Dispute Resolution] 

Any disputes related to contracts concluded 

through the Platform will be considered by the 

Polish common court competent for the seat 

of Smartverum. This provision does not apply 

to Consumers, in the case of which the 

jurisdiction of the court is considered under 

the general rules. This provision shall also not 

apply to a natural person who concludes a 

contract with Smartverum directly related to 

their business activity, when the content of the 

contract shows that it is not of a professional 

nature for that person, resulting in particular 

from the subject of his/her business activity, 

made available on the basis of the provisions 

of the Central Register and Information on 

Business Activity – in the case of such a 

person, the competence of the court is 

considered on general principles. 

 

 

§ 16 [Governing Law] 



Prawem właściwym dla niniejszego 

Regulaminu, jak również dla wszelkich 

stosunków prawnych pomiędzy Smartverum a 

Klientem, w tym wszelkich umów zawartych 

pomiędzy Smartverum a Klientem, jest prawo 

polskie. 

§ 17 [Postanowienia końcowe] 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 

marca 2022. 

2. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu 

dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – 

linki znajdują się poniżej Regulaminu. 

 

These Terms and Conditions, as well as any 

legal relationship between Smartverum and the 

Client, including any agreements concluded 

between Smartverum and the Client, shall be 

governed by the laws of Poland. 

§ 17 [Final Provisions] 

1. These Terms and Conditions are effective as 

of 25 March 2022. 

2. All archived versions of the Terms and 

Conditions are available for download in .pdf 

format – links are provided below the Terms 

and Conditions. 

 

   

 


