
Regulamin serwisu www.testdna.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Administratorem serwisu www.testdna.pl (dalej Serwis) oraz administratorem danych 

osobowych, jest testDNA Services Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Słonecznej 4, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289 (dalej Administrator). 

2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna (dalej Użytkownik). 

3. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) między innymi określa zasady: 

1) świadczenia, przez Administratora, usług drogą elektroniczną, oraz stanowi Regulamin 

świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); 

2) dokonywania, przez Administratora, sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 

30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 

3) przetwarzania przez Administratora, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późn.zm.). 

4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać 

się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik 

oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i 

zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną 

1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych 

drogą elektroniczną: 

1) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora oraz osoby trzecie i 

udostępnionymi przez Administratora na łamach Serwisu; 

2) dokonanie za pośrednictwem Serwisu zakupu zestawu do samodzielnego pobrania wymazu 

z wewnętrznej strony policzka na zasadach określonych w § 3 Regulaminu; 

3) zadawanie pytań dotyczących badań i testów DNA przy wykorzystaniu formularzy 

udostępnionych na stronach Serwisu oraz anonimowego czatu. 

2. Korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w ustępie poprzedzającym jest 

bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, iż usługa zakupu obejmuje wyłącznie możliwość dokonania 

zakupu, nie obejmuje dostępnych w nim towarów i usług. 

§ 3. Sprzedaż na odległość 


