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REGULAMIN ICOK 

Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), 
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03–878 Warszawa, ul. Łubinowa 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000010078, NIP 796 18 10 732, 
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 25.581.840.64 zł (wpłacony w całości) (zwany „Cyfrowy Polsat”), określa Regulamin świad-
czenia usług drogą elektroniczną (zwany „Regulamin ICOK” lub „Regulaminem”).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat drogą elektroniczną, zasady i warunki techniczne 
świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 
2. Każdy korzystający z Usługi, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.cyfrowypolsat.pl w formie umożliwiającej pobranie, utrwale-
nie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu. 
4. Usługa dostępna jest dla Abonentów lub Użytkowników innych usług Cyfrowego Polsatu.

II. DEFINICJE 
1. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usłu-
gi, która posiada z Cyfrowym Polsatem umowę o świadczenie usług lub zarejestrowane konto użytkownika tj: 
 a. Abonent usługi dostępu do programów telewizji satelitarnej (dalej „Usługobiorca Telewizji”), 
 b. Abonent usługi telekomunikacyjnej (dalej „Usługobiorca Internetu lub Telefonu”), 
 c. Abonent zestawu usług telewizji satelitarnej i usług telekomunikacyjnych (dalej „Usługobiorca Multioferty”), 
 d. Abonent usługi TV Mobilna (dalej „Usługobiorca TV Mobilna”), 
 e.  zarejestrowany użytkownik posiadający aktywną kartę SIM w sieci Cyfrowego Polsatu lub użytkownik posiadający zarejestrowany 

aktywny dekoder Cyfrowego Polsatu wraz z kartą dekodującą.
2. Usługodawca – Cyfrowy Polsat S.A. siedzibą w Warszawie, adres: 03–878 Warszawa, ul. Łubinowa 4a, wpisana do rejestru przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000010078, 
NIP 796 18 10 732, kapitał zakładowy w wysokości 25.581.840.64 zł (wpłacony w całości), posiadający adres elektroniczny e–mail: 
kontakt@cyfrowypolsat.pl.
3. Usługa – usługa Internetowego Centrum Obsługi Klienta, polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą sieci telekomunika-
cyjnej, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem 
sieci publicznych, dostępna w ramach Serwisu.
4. Rejestracja – czynności Usługobiorcy zmierzające do założenia Konta w ICOK, w tym podanie wymaganych danych identyfikujących 
Usługobiorcę.
5. Login – adres e–mail lub Identyfikator przypisany do aktywnej usługi Cyfrowego Polsatu identyfikujący Usługobiorcę, podany podczas 
Rejestracji, który po połączeniu z Hasłem umożliwia dostęp do Konta ICOK (logowanie).
6. Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków (nie mniej niż 8 i nie więcej niż 30 znaków), ustalony przez Usługobiorcę przy Rejestracji, zgod-
nie z instrukcją pojawiającą się w trakcie logowania, który po połączeniu z Loginem identyfikuje Usługobiorcę w czasie logowania się do 
Konta ICOK. 
7. Konto ICOK – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy, w ramach którego Usłu-
gobiorca po zalogowaniu otrzymuje całodobowy dostęp do informacji i danych dotyczących posiadanych usług i zawartych umów  
w Cyfrowym Polsacie.
8. Serwis ICOK (Serwis) – aplikacja internetowa Cyfrowego Polsatu pod nazwą Internetowe Centrum Obsługi Klienta, dostępna  
w Internecie na stronie www.cyfrowypolsat.pl, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z Usługi.
9. Identyfikator – określony numer przypisany do karty lub urządzenia, z wykorzystaniem którego Usługobiorca korzysta z usług Cyfro-
wego Polsatu, służący do weryfikacji Usługobiorcy w procesie Rejestracji i logowania tj.: 
 a. Numer telefoniczny – numer do karty SIM Usługobiorcy Internetu i Telefonu, 
 b. Numer karty dekodującej – numer karty dekodującej udostępnionej Usługobiorcy Telewizji i wraz z dekoderem,
 c. Numer TV Mobilna – 10–cyfrowy, unikalny numer dostępu warunkowego nadany w systemie kodowania (z którego aktualnie ko-
rzysta Cyfrowy Polsat), określony dla danego urządzenia dekodującego, niezbędny w celu uruchomienia przez Cyfrowy Polsat usługi TV 
Mobilna na danym urządzeniu dekodującym. 
10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający prze-
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twarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego 
rodzaju sieci urządzenia końcowego. 
11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą w formie elektro-
nicznej, na podstawie której Usługobiorca korzysta z Usługi.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIE USŁUGI 
1. Usługodawca świadczy Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
3. Korzystanie z Usługi jest nieodpłatne, wyjątkiem zastrzeżeniem opłat z tytułu zapewnienia dostępu do sieci Internet oraz opłat za 
transmisję danych, którymi obciąża Usługobiorcę dostawca Internetu, z którego usług Usługobiorca korzysta. 
4. Usługobiorca może skorzystać z Usługi po dokonaniu Rejestracji w Serwisie ICOK pod adresem https://icok.cyfrowypolsat.pl/icok/. 
5. Podczas Rejestracji Usługobiorca obowiązany jest podać posiadany Identyfikator, tekst z obrazka wskazany na ekranie logowania, 
adres e-mail i PESEL (osoba fizyczna) bądź NIP i PESEL reprezentanta (osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej). Podany podczas Rejestracji adres e-mail zostanie zapisany jako adres kontaktowy.
6. Po dokonaniu Rejestracji w Serwisie utworzone zostaje dla Usługobiorcy Konto ICOK. W ramach Konta ICOK Usługobiorca uzyskuje 
dostęp do informacji o wszystkich aktywnych usługach przypisanych do PESEL/NIP Usługobiorcy widniejących w systemach Usługodaw-
cy oraz możliwość zarządzania tymi usługami, w tym dokonywania określonych czynności dotyczących posiadanych przez Usługobiorcę 
usług oraz umów zawartych z Cyfrowym Polsatem, w tym zlecania określonych przez Usługodawcę zmian.
7. Korzystanie z Usługi wymaga każdorazowo logowania do Serwisu. Logowanie do Konta ICOK możliwe jest za pomocą adresu e-mail 
Usługobiorcy podanego podczas Rejestracji albo Identyfikatora oraz Hasła. 
8. Hasło może być zmieniane przez Usługobiorcę po zalogowaniu do Serwisu ICOK. 
9. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim Hasła i Loginu do Konta ICOK.
10. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Hasła podczas logowania się do Usługi spowoduje zablokowanie możliwości korzystania 
z Usługi. W celu przywrócenia dostępu do Usługi Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą. 
11. W sytuacji, gdy Usługobiorca nie pamięta ustawionego Hasła może skorzystać z funkcji przypomnienia hasła dostępnej w oknie 
logowania do Serwisu ICOK.
12. Usunięcie Konta ICOK skutkuje utratą dostępu do danych i informacji dostępnych w ramach Usługi. Ponowne korzystanie z Usługi 
możliwe jest po dokonaniu ponownej Rejestracji.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Warunkiem technicznym niezbędnym do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, w celu 
korzystania z Usługi jest posiadanie: 
 a. połączenia z siecią Internet, 
 b.  przeglądarki internetowej wspieranej przez Usługodawcę (lista wspieranych przeglądarek dostępna na http://www.cyfrowypolsat.pl) 

z włączoną obsługą javascript i plików cookies,
 c. posiadanie adresu e–mail.
2. Serwis w celu realizacji Usługi wykorzystuje pliki cookies tj. pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje 
na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w 
urządzeniach Usługobiorcy lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach. Usługobiorca ma prawo w każdym momencie 
korzystania z Usługi zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących cookies w ustawieniach 
przeglądarki internetowej, z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z Usługi.
3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się z ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet (m.in. wirusy 
internetowe, ingerencja osób nieuprawnionych) i informuje Usługobiorców o konieczności przedsięwzięcia odpowiednich kroków zabez-
pieczających, w tym zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczenia Hasła i Loginu przed dostę-
pem osób trzecich oraz każdorazowe wylogowanie się z Serwisu po zakończeniu korzystania z Usługi.
4. Usługodawca zobowiązany jest udostępnić Usługobiorcy aktualne informacje o szczególnych zagrożenia związanych z korzystaniem  
z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem Usługi, wprowadza-
nych przez Usługodawcę do Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Aktualne informacje będą udostępniane 
za pośrednictwem Serwisu oraz za pośrednictwem dostępnych u Usługodawcy kanałów komunikacji.
5. Usługodawca zapewnia właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności 
Usług, w tym poprzez wykorzystanie odpowiednich do transmisji technik kryptograficznych oraz zapewnia identyfikację Usługobiorcy oraz 
korzystanie z Usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych poprzez zastosowanie systemu rejestracji i logowania  
z wykorzystaniem haseł i identyfikatorów systemowych.
6. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi poprzez usunięcie Konta ICOK 
lub wylogowanie się z Serwisu.
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V. ZAKRES USŁUGI
1. Usługa umożliwia Usługobiorcom w szczególności dokonywanie następujących czynności w ramach Konta ICOK:
 a.  wgląd do danych osobowych Usługobiorcy oraz możliwość zlecenia ich edycji, dostęp do informacji o posiadanych usługach oraz 

zawartych umowach o świadczenie usług,
 b. zmiana Hasła,
 c. usunięcie Konta ICOK,
 d. sprawdzenia stanu swoich płatności, wraz z ich historią oraz dostęp do informacji o zaległych płatnościach, 
 e.  zamówienie druków płatności (dla Usługobiorcy Telewizji i TV Mobilna) lub podglądu wystawionych faktur za świadczone usługi (dla 

Usługobiorcy Internetu, Telefonu lub Multioferty),
 f. dokonania opłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych za wszystkie lub wybrane usługi,
 g.  zapoznania się z parametrami posiadanego dekodera (dla Usługobiorcy Telewizji i TV Mobilna) lub sprzętu (dla Usługobiorcy Inter-

netu), 
 h. wznowienia połączenia z satelitą – operacja ponowienia sygnału z satelity na dekoder (dla Usługobiorcy Telewizji),
 i.  wznowienia uprawnień do odbioru – operacja ponowienia uprawnień do odbioru zakodowanego sygnału na dekoderze (dla Usługo-

biorcy TV Mobilna),
 j. kontaktu z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego oraz dostęp do historii korespondencji,
 k. zarządzania wybranymi usługami/opcjami dodatkowymi,
 l. zamówienia wybranych usług dodatkowych,
 m. dostęp do informacji o dostępnych usługach i promocjach,
 n.  podglądu wykazu szczegółowego usług – wykaz połączeń wychodzących lub sesji z Numeru telefonicznego oraz wykazu podstawo-

wego – wykaz płatnych połączeń wychodzących lub sesji z Numeru telefonicznego (dla Usługobiorcy Internetu lub Telefonu),
 o. sprawdzenia stanu wykorzystania jednostek z aktywnych usług (dla Usługobiorcy Internetu lub Telefonu),
 p. otrzymywanie potwierdzeń zmian dokonanych na odległość oraz dostęp do historii tych zmian.
2. Konto ICOK umożliwia dostęp do informacji o wszystkich usługach i umowach posiadanych przez Usługobiorcę, z możliwością swo-
bodnego wyboru poszczególnych usług lub kontraktów poprzez swobodne przejście pomiędzy posiadanymi Numerami kart, Numerami 
telefonicznymi oraz Numerami dostępu warunkowego. Zakres czynności możliwych do wykonania w ramach Konto ICOK zależy od usługi 
której dotyczą, wybranej poprzez wskazanie odpowiedniego dla tej usługi Numeru telefonicznego, Numer karty dekodującej, Numer 
dostępu warunkowego. 
3. Dostęp do wybranych danych i czynności dotyczących rozliczeń oraz dokonywania zmian umowy lub innych czynności prawnych, każ-
dorazowo wymaga dodatkowej autoryzacji Usługobiorcy poprzez podanie kodu autoryzacji, ustalonego przez Usługobiorcę przy pierw-
szej czynności wymagającej autoryzacji i potwierdzonego Hasłem.
4. Zakres Usługi może ulec modyfikacjom, w szczególności w związku z rozszerzeniem funkcjonalności Serwisu ICOK, zmian technologii 
wykorzystywanej do świadczenia Usługi, zmiany niektórych z funkcjonalności Usługi. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zmianach 
zakresu poprzez informację w Serwisie.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia Usługi elektronicznej ze względu na prace konserwacyj-
ne lub prace związane z modyfikacją Usługi. Informacja o prowadzonych pracach będzie dostępna w Serwisie ICOK.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści sprzecznych z porządkiem prawnym. W przypadku otrzymania przez Usługo-
dawcę zawiadomienia urzędowego lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Usługobiorcę, 
Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych danych. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca informuje, iż 
zgodnie z prawem nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, których treść posiada 
charakter bezprawny. 
3. Usługobiorca jest zobowiązany do wykorzystywania Usługi zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający dóbr 
osobistych osób trzecich lub interesów Usługodawcy, a także do nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Usługi. 
4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za: 
 a. czynności dokonane w związku z korzystaniem z Usługi oraz wynikłe z tego skutki, 
 b.  zabezpieczenia przed wejściem w posiadanie przez osoby nieuprawnione aparatu telefonicznego/modemu, dekodera mobilnego lub 

karty SIM, Loginu, Hasła, Numeru telefonicznego lub Numeru karty dekodującej lub Numeru dostępu warunkowego Usługobiorcy, 
należących do Usługobiorcy,

 c.  zabezpieczenie systemu komputerowego, z którego korzysta Usługobiorca przed bezprawnym działaniem osób trzecich polegają-
cym na ingerencji w system komputerowy Usługobiorcy, w szczególności poprzez włamania i wirusy komputerowe,

 d. podanie nieprawdziwych danych podczas Rejestracji.
5. Usługobiorca zobowiązuje się do: 
 a. korzystania z Usługi w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w dane dostępne za pośrednictwem Usługi, 
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 b. niezwłocznego wylogowania się po skończeniu korzystania z Usługi, 
 c.  niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta Usługodawca 

lub utratę danych będących w posiadaniu Usługodawcy,
 d.  zgłoszenia Usługodawcy wszelkich nieprawidłowości dotyczący Usługi i Serwisu lub mających wpływ na bezpieczeństwo Serwisu lub 

Systemu Teleinformatycznego, z którego korzysta Usługodawca. 
6. Usługodawca będzie podawał za pośrednictwem strony www.icok.cyfrowypolsat.pl, informacje dotyczące aktualnej oferty Usługodaw-
cy oraz inne informacje o zdarzeniach związanych ze świadczonymi usługami, wynikającymi z zawartych umów pomiędzy Usługobiorcą 
i Usługodawcą. Informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, będą dostępne dla Usługobiorcy po zalogowaniu się do Konta ICOK. 

VII. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY 
1. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie Rejestracji. 
2. Umowa obowiązuje przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 
3. Usługobiorca otrzyma informacje potwierdzającą dokonanie Rejestracji i założenie Konta ICOK za pośrednictwem Serwisu.
4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Każdy ma możliwość zapoznania się  
z pełną treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy o świadczenie Usługi.
5. Warunkiem skorzystania z Usługi jest akceptacja przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu. Podczas Logowania się do Usługi Usłu-
gobiorca potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
6. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 1 – miesięcznego terminu 
wypowiedzenia. 
7. Cyfrowy Polsat ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowego, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy i upływie 
wyznaczonego terminu, w następujących przypadkach: 
 a.  naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień niniejszego Regulaminu, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń 

i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu,
 b.  umieszczenia przez Usługobiorcę w Serwisie treści w sposób naruszający prawo, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naru-

szeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu,
 c.  wykorzystania Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu,
 d. zgłoszenia przez Usługobiorcę prośby o usunięcie/anonimizację danych osobowych, wykorzystywanych do świadczenia Usługi. 
8. Umowa wygasa z chwilą:
 a. usunięcia Konta ICOK przez Usługobiorcę, 
 b. powzięcia przez Usługodawcę informacji o śmierci Usługobiorcy,
 c.  rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeśli Usługobiorca nie posiada innych aktywnych usług Cyfrowego 

Polsatu lub zarejestrowanego konta użytkownika, objętych Kontem ICOK,
 d.  rozwiązania umowy o świadczenie usług telewizji satelitarnej lub TV Mobilnej świadczonych za pomocą udostępnionego dekodera 

stanowiącego własność Cyfrowego Polsatu, jeśli Usługobiorca nie posiada innych aktywnych usług Cyfrowego Polsatu lub zareje-
strowanego konta użytkownika, objętych Kontem ICOK,

 e. zgłoszenia przez Usługobiorcę zmiany abonenta, na którą Usługodawca wyrazi zgodę.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Usługi. 
2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie – na adres Cyfrowy Polsat S.A., Centrum Obsługi Klienta, ul. Łubinowa 4a, 03–878 War-
szawa, telefonicznie – w centrum obsługi klienta Usługodawcy lub ustnie do protokołu sporządzonego przez przedstawiciela centrum 
obsługi klienta lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży Usługodawcy, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się 
na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres: kontakt@cyfrowypolsat.pl. Reklamacja Usługi może również zostać przesłana poprzez 
ICOK w formie elektronicznej poprzez zakładkę „Kontakt z Cyfrowym Polsatem”, a następnie wybranie tematu „Problem z ICOK”.
3. Reklamacja powinna zawierać: 
 a. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Usługobiorcy, 
 b. przydzielony Usługobiorcy numer, którego reklamacja dotyczy lub numer identyfikacyjny nadany Usługobiorcy, 
 c. Numer karty lub Numer telefoniczny lub Numer dostępu warunkowego,
 d. określenie przedmiotu reklamacji, 
 e. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 
 f. podpis Usługobiorcy – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
4. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3 pkt a), d), f) Przedstawiciel Usługodawcy przyjmujący rekla-
mację jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługobiorcy o konieczności jej uzupełnienia. 
5. Usługodawca o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Usługobiorcę do jej uzupeł-
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nienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w okre-
ślonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację 
pozostawia się bez rozpoznania. 
6. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej, jeśli w tej formie złożono reklamację lub Usługo-
biorca wyraził zgodę na jej otrzymanie w tej formie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia.
7. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej wniesienia uważa się, że reklamacja została 
uwzględniona.
8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Usługobiorca może skierować sprawę do sądu powszechnego. W przypadku, gdy 
reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym. 

IX. DANE OSOBOWE
1. W celu skorzystania z Usługi wymagane jest podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail, numeru PESEL (osoby fizyczne) lub NIP i nu-
meru PESEL reprezentanta (osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) oraz Identyfikatora. Dane 
będą przetwarzane przez Usługodawcę w Systemie teleinformatycznym w celu realizacji Umowy o świadczenie usług drogą elektronicz-
ną. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować odmową świadczenia Usługi.
2. Usługodawca przetwarza – jako administrator danych osobowych, dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształto-
wania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczeniu Usługi przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług określo-
nych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej „Ustawa”). 
3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i środków technicznych zapobiegających przed 
dostępem do danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione oraz przed zmianą, utratą lub uszkodze-
niem danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „u.o.d.o.”) oraz wydanych na podstawie 
tej ustawy rozporządzeń wykonawczych. W czasie trwania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dane osobowe mogą być 
powierzane innym podmiotom, które należą do Grupy kapitałowej Usługodawcy lub wykonują na rzecz Usługodawcy świadczenia związa-
ne ze świadczeniem Usługi, na zasadach określonych przepisami prawa.
4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z wymienionych wyżej Ustaw, w szczególności prawo wglą-
du do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych powyżej oraz 
aktualną informację o podmiotach, którym powierza przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w ustawach wskaza-
nych w ust. 2 i 3, powyżej za pośrednictwem udostępnionych przez Usługodawcę kanałów komunikacji. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny za pośrednictwem witryny www.icok.cyfrowypolsat.pl, w formie która umożliwia jego pozyskanie, 
odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie oraz na żądanie może być przesłany na podany przez żądającego adres e–mail.
2. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu m.in. w przypadku zmiany warunków ko-
rzystania z Usługi lub zmiany wymagań technicznych albo zmiany funkcjonalności Serwisu lub zmiany przepisów prawa, które znajdują 
zastosowanie w związku ze świadczeniem Usługi.
3. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji (zawierającej nowe 
brzmienie Regulaminu) i przedstawienie nowego Regulaminu do akceptacji, po zalogowaniu do Serwisu ICOK. Brak akceptacji zmiany 
Regulaminu przez Usługobiorcę uprawnia każdą ze Stron do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem 
natychmiastowym. 
4. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd powszechny. 
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku i obowiązuje przez czas nieokreślony.


