Regulamin i Polityka Prywatności
Podcast Lepiej Teraz i strona www.lepiejteraz.pl – należą do Radosława Budnickiego i
podlegają ochronie prawnej.
Wszelkie teksty oraz materiały audiowizualne opublikowane w podcaście oraz na stronie:
www.lepiejteraz.pl oraz wysyłane za pośrednictwem Newslettera, podlegają ochronie na mocy
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r.
Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z
dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Radosław Budnicki nie przekazuje, nie sprzedaje i nie
użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane
osobowe podane przez Klienta (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane
są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji
pomiędzy użytkownikiem strony i podcastu a– Radosławem Budnickim
Ten serwis korzysta z cookies – małych plików tekstowych, które umieszczane są w Twoim
komputerze w celu usprawnienia nawigacji po serwisie. Ponadto cookie wykorzystywane są do
anonimowego śledzenia odwiedzin serwisu, przez aplikacje firm zewnętrznych, takich jak Google
Analytics.
Cookie z których korzysta ten serwis mają na celu poprawę nawigacji po serwisie, aby np. nie
wyświetlać tej samej informacji wiele razy, oraz przekierowywać użytkownika na strony
odpowiadające jego preferencjom. Możesz jednakże wyłączyć cookie na tej stronie. Skorzystaj z opcji
Twojej przeglądarki.
Wszelkie dane i informacje które użytkownik wymienia z właścicielem serwisu
www.lepiejteraz.pl , objęte są klauzulą poufności. Dane te służą tylko do celów komunikacji z
klientem i zgodnie z polskim prawem – nie są udostępniane ani sprzedawane.

Regulamin sprzedaży:
Przedmiotem zakupu są materiały szkoleniowe Serwisu Lepiej Teraz w wersji elektronicznej.
Po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez system Dotpay.pl, na adres email podany przy
zakupie, automatycznie wysyłany jest link do pobrania szkoleń w wersji elektronicznej (archiwum .zip
zawierające materiały w formatach .mp4 oraz .PDF).
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
Dotpay.pl
Klient w ciągu 30 dni może zażądać zwrotu pieniędzy, jeżeli towar okaże się być niezgodny z
oczekiwaniami Klienta, opis niezgodności powinien być przesłany na adres kontakt[@] lepiejteraz.pl
Ceny materiałów szkoleniowych Lepiej Teraz mogą się zmieniać, mogą się też różnić się w
zależności od oferowanych dodatków oraz bonusów oraz akcji promocyjnych i nie mogą być
podstawą do „niezgodności towaru z oczekiwaniami klienta”.
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