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General Terms and Conditions  
GoodHabitz Poland Sp. z o.o.  
 
Definitions  
In these General Terms and Conditions (hereafter 

referred to as: “Terms and Conditions”) of GoodHabitz 

Poland Sp. z o.o. (hereafter referred to as: “GoodHabitz”), 

the following terms shall have the following meanings:  

 
A. Agreement: any agreement between Parties relating 

to the provision of Services of GoodHabitz (including 

Quotes and Data Processing Agreements accepted 

by the Client).  

B. Client: any legal person with whom GoodHabitz 

enters into and/or has entered into a legal relationship 

regarding the provision of Services.  

C. GoodHabitz: private company GoodHabitz Poland 
Sp. z o.o. with limited liability (Chamber of Commerce 

registration number: 000911861).  

D. Intellectual property: umbrella term for all intellectual 

rights to the Service and the online Platform of 

GoodHabitz, including but not limited to brands and 

copyright.  

E. Login account: unique account for each User used to 
gain access to our Service, e.g. through our Platform.   

 

F. Order confirmation: confirmation of the Client to 

enter into an Agreement with GoodHabitz with respect 

to the provision of Services.  

G. Parties/Party: the Client and/or GoodHabitz.  

H. Platform: the online learning environment of 

GoodHabitz to which the User and Client gain access 
via a Login account. 

I. Quote: every quote and/or offer issued by 

GoodHabitz to the Client relating to the provision of 

any Service or product, including the provision of 

online services and associated matters.  

Ogólne warunki i postanowienia  
GoodHabitz Poland Sp. z o.o.  
 
Definicje  
W niniejszych Ogólnych warunkach i postanowieniach 

(zwanych dalej „Warunkami”) obowiązujących w 

GoodHabitz Poland Sp. z o.o. (zwanej dalej „GoodHabitz”) 

następujące terminy stosowane są w znaczeniu opisanym 

poniżej:  
A. Umowa: dowolna umowa pomiędzy Stronami 

dotycząca świadczenia Usług przez GoodHabitz (w 

tym Oferty oraz Umowy w zakresie przetwarzania 

danych zaakceptowane przez Klienta).  

B. Klient: każda osoba prawna, z którą GoodHabitz 

nawiązuje i/lub nawiązała stosunki prawne dotyczące 

świadczenia Usług.  

C. GoodHabitz: spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością GoodHabitz Poland Sp. z o.o. 

(numer rejestracyjny w Izbie handlowej: 000911861).  

D. Własność intelektualna: termin zbiorczy obejmujący 

wszelkie prawa własności intelektualnej do Usług 

oraz internetowej Platformy GoodHabitz, w tym 

między innymi marki oraz prawa autorskie.  

E. Konto logowania: unikatowe konto przypisane 
do Użytkownika wykorzystywane w celu uzyskania 

dostępu do Usług, np. poprzez Platformę.   

F. Potwierdzenie zamówienia: potwierdzenie ze strony 

Klienta zamiaru zawarcia umowy z GoodHabitz w 

zakresie świadczenia Usług.  

G. Strony/Strona: Klient i/lub GoodHabitz.  

H. Platforma: internetowe środowisko edukacyjne 

GoodHabitz, do którego Użytkownik oraz Klient 
otrzymują dostęp przy użyciu Konta logowania. 

I. Oferta: każda oferta przygotowana przez GoodHabitz 

dla Klienta w zakresie świadczenia dowolnych Usług 

lub sprzedaży produktów, w tym realizacji usług 

internetowych oraz wszystkiego, co się z tym wiąże.  
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J. Service: any and all services to be provided by or on 

behalf of GoodHabitz, such as providing online 

access to the Platform, aimed at making accessible 

online educational materials as well as the 

management thereof via the online learning 

environment of GoodHabitz.  
K. User: person employed by or otherwise engaged in 

the organisation of the Client who is in possession of 

a personal Login account intended for the use of the 

online learning environment of GoodHabitz.  

 

 

1. Applicability  

1.1 These Terms and Conditions apply to all Quotes, 
Agreements and the execution thereof. These Terms 

and Conditions can only be deviated from with prior 

written permission of GoodHabitz or by means of a 

written Agreement between GoodHabitz and the 

Client.  

 

2. Terms of Service  
2.1 The use of the Service of GoodHabitz is reserved to 

authorised Users.  

2.2 The Client is required to create a personal Login 

account for each User.  

2.3 Sharing of Login accounts is not permitted.  

2.4 In the event of discovery of misuse of Login accounts 

and/or sustained or frequent breaches of the 

provisions laid down in this article, GoodHabitz 
reserves the right to suspend or annul the provision of 

Services without prejudice to the right to claim 

damages. In that case, the Client is not entitled to any 

compensation.  

 

2.5 GoodHabitz does not provide any guarantees relating 

to the functioning of the online learning environment 
on the (computer) systems and networks of the Client 

and its Users.  

2.6 GoodHabitz shall at all times make every effort to 

optimally execute the provision of the GoodHabitz 

J. Usługi: wszelkie usługi świadczone 

przez lub w imieniu GoodHabitz, takie jak oferowanie 

dostępu online do Platformy w celu umożliwienia 

korzystania z internetowych materiałów edukacyjnych, 

a także zarządzanie nią poprzez internetowe 

środowisko edukacyjne GoodHabitz.  
K. Użytkownik: osoba zatrudniona w organizacji Klienta 

lub w inny sposób z nią związana, posiadająca 

Konto logowania, które umożliwia korzystanie 

z internetowego środowiska edukacyjnego 

GoodHabitz.  

 

1. Obowiązywanie  

1.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich 
Ofert i Umów oraz ich realizacji. Odstępstwa od 

niniejszych Warunków możliwe są wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej zgody GoodHabitz lub 

sporządzaniu Umowy pisemnej pomiędzy GoodHabitz 

a Klientem.  

 

2. Warunki korzystania z Usług  
2.1 Z Usług GoodHabitz mogą korzystać wyłącznie 

upoważnieni do tego Użytkownicy.  

2.2 Klient ma obowiązek utworzyć osobiste Konto 

logowania dla każdego Użytkownika.  

2.3 Współdzielenie Kont logowania jest niedozwolone.  

2.4 W przypadku wykrycia nieprawidłowości w 

korzystaniu z Kont logowania i/lub długotrwałego bądź 

częstego łamania postanowień wyszczególnionych w 
tym artykule GoodHabitz zastrzega sobie prawo do 

zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez 

uszczerbku dla prawa do dochodzenia 

odszkodowania. W takim przypadku Klientowi nie 

przysługuje prawo do rekompensaty.  

2.5 GoodHabitz nie udziela żadnych gwarancji w zakresie 

funkcjonowania internetowego środowiska 
edukacyjnego na systemach (komputerowych) i w 

sieciach Klienta oraz Użytkowników. 

2.6 GoodHabitz nieustannie będzie dokładać wszelkich 

starań, by świadczyć Usługi w sposób optymalny. 
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Service. If, at any moment, the provision is 

nevertheless interrupted, this does not entitle the 

Client to a (partial) refund or discount. Neither will this 

entitle the Client to any off-set and/or suspension of 

its payment obligations towards GoodHabitz.     

 
 

2.7 GoodHabitz is entitled to change the quantity and 

content of its Service, or parts thereof, to improve the 

quality of the Service. In that case, the Client is in no 

way entitled to a refund or discount.  
 
3. Obligations of the Client  

3.1 The Client is responsible for the information they have 
provided to GoodHabitz, the use of the Service and 

keeping access to these confidential. The Client 

commits to using the Service within the limits of the 

provisions of the Agreement, these Terms and 

Conditions and the applicable laws and regulations, 

including the General Data Protection Regulation 

(GDPR).  
3.2 The Client is responsible for the management of the 

Login accounts. For employees leaving the 

employment of the Client, access to the Service of 

GoodHabitz shall be renounced, specifically by 

cancelling the Login account.  

3.3 The Client guarantees that all information provided to 

GoodHabitz is correct and complete in all respects.  

3.4 The Client is not permitted to rent out, sell, make 
available in any way or commercialise the information 

and Service provided by GoodHabitz (in part or in full) 

to third parties other than the Users without prior 

written consent from GoodHabitz.  

 

 

3.5 The obligation of the payment of fees by the Client 
remains, regardless of the frequency of usage of the 

GoodHabitz Service by the Client and its Users.  

 

 

Jeżeli mimo to w dowolnym momencie nastąpi 

przerwa w świadczeniu Usług, nie stanowi to 

podstawy do dochodzenia przez Klienta 

(częściowego) zwrotu kosztów lub żądania udzielenia 

rabatu. Nie upoważnia to również Klienta 

do zawieszenia i/lub żadnego potrącenia od płatności 
na rzecz GoodHabitz. 

2.7 GoodHabitz ma prawo zmieniać ilość oraz treść 

oferowanych Usług bądź ich części, by zwiększać ich 

jakość. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje 

żadne prawo do zwrotu kosztów ani też rabatu.  
 

3. Obowiązki Klienta  

3.1 Klient ponosi odpowiedzialność za informacje 
udzielone GoodHabitz, korzystanie z Usług oraz 

dbanie o poufność danych dostępu. Klient 

zobowiązuje się korzystać z Usług w sposób 

przewidziany w warunkach Umowy, niniejszych 

Warunkach oraz obowiązujących przepisach i 

regulacjach prawnych, w tym w Ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).  
3.2 Klient odpowiada za rozporządzanie Kontem 

logowania. W przypadku osób, które utracą status 

pracownika Klienta, zostanie im odebrany dostęp do 

Usług GoodHabitz poprzez zablokowanie Konta 

logowania.  

3.3 Klient zapewnia, że wszelkie informacje udzielone 

GoodHabitz są poprawne i kompletne w każdym 

zakresie.  
3.4 Klientowi nie udziela się zezwolenia na wypożyczanie, 

sprzedawanie, udostępnianie w dowolny sposób 

czy też komercjalizację informacji i Usług oferowanych 

przez GoodHabitz (w całości lub w części) stronom 

trzecim, z wyjątkiem Użytkowników, bez uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody GoodHabitz.  

3.5 Obowiązek uiszczenia opłat przez Klienta spoczywa 
na nim bez względu na częstotliwość korzystania z 

Usług GoodHabitz przez Klienta i jego Użytkowników.  
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4. Payment and Fees  

4.1 Invoices will be sent via email and invoiced amounts 

include applicable sales taxes and VAT. 

 

4.2 GoodHabitz invoices are to be paid within 30 days, 

unless otherwise agreed upon.   
4.3 Unless otherwise agreed upon, promotions and 

discounts are one-off only. Upon renewal, each 

Agreement shall be legally renewed as an Agreement 

to which no promotions and/or discounts apply.   

 

4.4 In the event that the Client fails to fulfil its payment 

obligations by the due date as described in paragraph 

2 of this article, GoodHabitz is entitled to suspend 
access to the Service immediately and without prior 

notice. If the Client fails to fulfil due payment after one 

or more payment reminders, the Client will be 

declared in default, upon which the Client will owe the 

applicable statutory interest on the outstanding 

amount and will also be obliged to pay the 

extrajudicial collection costs. In case of default of 
payment, GoodHabitz is also authorised to terminate 

the Agreement with the Client, effective immediately, 

without prejudice to the Client’s obligation to fulfil its 

payment obligations towards GoodHabitz.  

 

4.5 GoodHabitz may index fee(s), prices and rates 

annually according to the European HICP 

(Harmonised Index of Consumer Prices) as published 
by Eurostat.  

 

5. Confidentiality, Intellectual Property Rights  

5.1 GoodHabitz will treat all information it processes 

within the framework of the Agreement with the Client 

confidentially.  

5.2 Deviations of paragraph 1 of this article are only 
expressly permitted if:  

i) The information was already generally known prior to 

entering into the Agreement; 

4. Płatności  

4.1 Faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną, 

a zafakturowane kwoty będą uwzględniały 

obowiązujące podatki od sprzedaży oraz VAT. 

4.2 Faktury od GoodHabitz należy opłacić w ciągu 30 dni, 

chyba że poczyniono w tym zakresie inne ustalenia.   
4.3 O ile nie uzgodniono inaczej, promocje i zniżki mają 

charakter jednorazowy. W momencie przedłużenia 

Umowy każdorazowo będzie ona z prawnego punktu 

widzenia odnawiana jako Umowa, do której nie mają 

zastosowania promocje ani zniżki. 

4.4 W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązku 

uregulowania płatności w wyznaczonym terminie 

wskazanym w punkcie 2. tego artykułu, GoodHabitz 
ma prawo zawiesić świadczenie Usług natychmiast 

i bez uprzedzenia. Jeżeli Klient nie wniesie opłaty 

po otrzymaniu jednego lub kilku wezwań do zapłaty 

należności, GoodHabitz uzna, że Klient nie dotrzymał 

zobowiązania i nałożone zostaną na niego ustawowe 

odsetki za zwłokę od pozostałej kwoty; Klient będzie 

także zobowiązany pokryć pozasądowe koszty 
egzekucyjne. W razie braku płatności GoodHabitz 

przysługuje również prawo do rozwiązania Umowy 

z Klientem ze skutkiem natychmiastowym bez 

uszczerbku dla ciążącego na Kliencie obowiązku 

uregulowania opłaty na rzecz GoodHabitz. 

4.5 GoodHabitz może corocznie indeksować opłaty, ceny 

i stawki zgodnie z europejskim wskaźnikiem HICP 

(zharmonizowanym wskaźnikiem cen 
konsumpcyjnych) publikowanym przez Eurostat. 

 

5. Poufność, prawo własności intelektualnej  

5.1 GoodHabitz zachowa poufność wszelkich informacji, 

które przetwarza w ramach realizacji Umowy z 

Klientem.  

5.2 Odstępstwa od ustępu 1. tego artykułu możliwe są 
wyłącznie w przypadku, gdy:  

i) informacja jest już powszechnie znana przed 

zawarciem Umowy, 
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ii) Prior written permission from the relevant Party was 

obtained for such a specific deviation;  

 

iii) That information has to be disclosed as a result of a 

given order or court decision granted for that purpose, 

in which case the relevant Party will notify the other 
Party in advance, unless this is forbidden by law or 

pursuant to the given order or relevant court decision.  

 

 

5.3 All Intellectual property rights on the Service, the 

Platform and accompanying online educational 

materials rest exclusively with GoodHabitz and/or its 

licensers. Nothing in these Terms and Conditions 
implies a transfer of Intellectual property rights. 

 

5.4 The Client is not permitted to reproduce, transfer 

and/or otherwise use or make available in any way 

the software and/or content of the Service of 

GoodHabitz, without prior written consent by 

GoodHabitz.   
5.5 The conditions laid down in this article will remain 

effective even after the termination of the Agreement.  

 

6. Limitation of Liability, Waiver of Warranty, 

Indemnification  

6.1 Client acknowledges and accepts that the Service of 

GoodHabitz is provided as it is.  

 
6.2 Client declares not to hold GoodHabitz liable with 

respect to claims by the Client resulting from the use 

of the Service. The Client indemnifies GoodHabitz for 

any liability or claim by any and all third parties that 

result from or are caused by the use of the Service. 

6.3 Any liability of GoodHabitz resulting from intent or 

wilful recklessness on the part of GoodHabitz will be 
limited to the maximum amount per claim which will 

be paid out in that case under the liability insurance 

taken out by GoodHabitz. If, for whatever reason, the 

above-mentioned insurance does not give claim to 

ii) uzyskano wcześniejszą zgodę odpowiedniej Strony 

wyrażoną na piśmie odnośnie konkretnego przypadku 

takiego odstępstwa, 

iii) informacji należy udzielić w związku z wydaniem 

w tym celu nakazu lub orzeczenia sądowego; 

w takim przypadku właściwa Strona powiadomi 
o tym fakcie drugą Stronę z wyprzedzeniem, 

chyba że tego typu działanie jest niedozwolone 

w świetle prawa lub w myśl danego nakazu 

bądź orzeczenia sądowego. 

5.3 Wszelkie prawa własności intelektualnej do Usług 

i Platformy oraz powiązanych internetowych 

materiałów edukacyjnych należą wyłącznie do 

GoodHabitz i/lub jej licencjodawców. Żadnego zapisu 
niniejszych Warunków nie należy interpretować jako 

transferu prawa własności intelektualnej. 

5.4 Klient nie jest upoważniony do powielania, 

przekazywania i/lub innego wykorzystywania bądź 

udostępniania w dowolny sposób oprogramowania 

i/lub treści Usług GoodHabitz bez uzyskania 

uprzedniej zgody GoodHabitz wyrażonej na piśmie. 
5.5 Postanowienia tego artykułu pozostają w mocy nawet 

po rozwiązaniu Umowy.  

 

6. Ograniczenie odpowiedzialności, wyłączenie gwarancji, 

rekompensata  

6.1 Klient potwierdza i akceptuje fakt, że Usługi 

GoodHabitz świadczone są w formie takiej, w jakiej 

są.  
6.2 Klient deklaruje, że nie będzie wystosowywał 

roszczeń wobec GoodHabitz w związku z 

korzystaniem z Usług. Klient zwalnia GoodHabitz z 

odpowiedzialności za wszelkie roszczenia stron 

trzecich będące skutkiem korzystania z Usług. 

6.3 Wszelka odpowiedzialność GoodHabitz wynikająca 

z zamierzonego działania czy rozmyślnej 
lekkomyślności po stronie GoodHabitz ogranicza się 

do maksymalnej kwoty w przeliczeniu na roszczenie, 

która zostanie w danym przypadku wypłacona w 

ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności 
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payment or if no payment takes place, the liability of 

GoodHabitz will be limited to no more than the 

amount invoiced to the Client and paid by the Client in 

the most recent contractual year. GoodHabitz shall 

never be liable for any form of indirect losses.  

 
 

 

 

 

7. Personal Data Protection  

7.1 Parties may enter into a separate Agreement in which 

they establish responsibilities, agreements and mutual 

obligations regarding the exchange, processing and 
handling of personal data.  

7.2 GoodHabitz will process the personal data of the 

Client and its Users within the limits of the statutory 

regulations and objectives of GoodHabitz and the 

Client respectively, in an appropriate, careful and safe 

fashion. 

7.3 GoodHabitz will process the personal data of Users in 
accordance with its privacy policy, which is laid out on 

the GoodHabitz website (http://my.goodhabitz.com/).  

 

8. Final Clauses  

8.1 The rights and obligations described in these Terms 

and Conditions and the provision of and access to the 

Service of GoodHabitz including the online services 

and relating matters are transferrable by GoodHabitz 
to third parties without consequential permission to 

the Client to terminate the Agreement. GoodHabitz 

will notify the Client of this matter. The fact remains 

that the then entitled party shall respect and continue 

the rights and obligations of GoodHabitz resulting 

from the Agreement. The Client is not permitted to 

transfer the Agreement and/or any of their rights and 
obligations, without express prior written consent from 

GoodHabitz.  

8.2 In the event that the Client applies for bankruptcy or 

requests suspension of payment, or has been 

wykupionego przez GoodHabitz. Jeżeli z dowolnej 

przyczyny wspomniane powyżej ubezpieczenie nie 

uwzględni roszczenia o zapłatę lub żadna kwota nie 

zostanie wypłacona, odpowiedzialność GoodHabitz 

ogranicza się do kwoty nieprzekraczającej płatności 

zafakturowanej Klientowi w ostatnim roku 
rozliczeniowym i wniesionej przez Klienta. 

GoodHabitz nigdy nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za straty pośrednie.  

 

7. Ochrona danych osobowych  

7.1 Strony mogą zawrzeć oddzielną Umowę, w której 

określą swoje obowiązki, ustalenia, a także wzajemne 

zobowiązania odnośnie wymiany i przetwarzania 
danych osobowych oraz obchodzenia się z nimi.  

7.2 GoodHabitz będzie przetwarzać dane osobowe 

Klienta oraz jego Użytkowników zgodnie z regulacjami 

ustawowymi, jak również celami GoodHabitz i Klienta 

w sposób właściwy, uważny, a także bezpieczny. 

7.3 GoodHabitz będzie przetwarzać dane osobowe 

Użytkowników zgodnie ze swoją polityką prywatności 
dostępną na stronie internetowej GoodHabitz 

(http://my.goodhabitz.com/).  

 

8. Postanowienia końcowe  

8.1 Prawa i obowiązki opisane w tych Warunkach, 

a także świadczenie oraz dostęp do Usług 

GoodHabitz, w tym usług online i innych powiązanych, 

mogą zostać przeniesione przez GoodHabitz na 
osoby trzecie, co nie rodzi prawa do rozwiązania 

Umowy po stronie Klienta. GoodHabitz powiadomi o 

takim fakcie Klienta. Upoważniona w wyniku tego 

strona będzie niezmiennie respektować prawa i 

obowiązki GoodHabitz wynikające z Umowy i 

kontynuować ich realizację. Klient nie jest 

upoważniony do cesji Umowy i/lub jakichkolwiek 
swoich praw i obowiązków bez uprzedniej wyraźnej 

zgody GoodHabitz wyrażonej na piśmie.  

8.2 Jeżeli Klient złoży wniosek o otwarcie postępowania 

upadłościowego lub o zawieszenie płatności, bądź 
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declared in a state of bankruptcy, any claim pursuant 

to and/or resulting from the Agreement(s) is due in 

full, effective immediately, without requiring notice of 

default and without prior legal intervention. In the 

above-mentioned cases, GoodHabitz shall be entitled 

– in addition to the rights mentioned in these Terms 
and Conditions – to terminate the Agreement effective 

immediately.  

 

8.3 If it is determined that any provision in these Terms 

and Conditions is unlawful, invalid or impracticable, 

Parties will endeavour to replace the provision with 

another that approximates the provision that needs to 

be replaced. The other provisions in these Terms and 
Conditions will remain in full force and effect. 

 

8.4 These Terms and Conditions shall be governed 

exclusively by Polish law.  

8.5 Any disputes relating to the Agreement, these Terms 

and Conditions or any agreements made for the sake 

of the execution of the main Agreement will be 
submitted exclusively to the competent court in the 

district of Warsaw.  

8.6 In the event of any contrariety between the various 

documents describing the agreements between the 

Parties, the following order of precedence shall apply: 

 

i) The Order confirmation;  

ii) The Data Processing Agreement;  
iii) These Terms and Conditions;  

iv) Any additional Terms and Conditions.  

 

GoodHabitz Poland Sp. z o.o., 2 May 2022 

zostanie postawiony w stan upadłości, wszelkie 

roszczenia wynikające z Umowy lub Umów stają się 

wymagalne w całości w trybie natychmiastowym, bez 

konieczności informowania o niewywiązaniu się ze 

zobowiązania oraz podejmowania wcześniejszej 

interwencji prawnej. W przypadkach wspomnianych 
powyżej – oprócz praw przewidzianych w niniejszych 

Warunkach – GoodHabitz ma prawo rozwiązać 

Umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

8.3 Jeżeli którykolwiek z zapisów zawartych w tych 

Warunkach okaże się niezgodny z prawem, nieważny 

lub nieegzekwowalny, Strony podejmą próbę 

zastąpienia go innym postanowieniem o brzmieniu 

zbliżonym do zapisu, który należy zastąpić. Inne 
postanowienia przewidziane w tych Warunkach 

pozostają skuteczne i w mocy. 

8.4 Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu h 

polskiemu.  

8.5 Wszelkie spory powstałe na gruncie Umowy, 

niniejszych Warunków lub wszelkich innych umów 

zawartych w celu wykonania Umowy głównej będą 
rozpatrywane wyłącznie przez sąd właściwy dla 

okręgu warszawskim. 

8.6 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy 

różnymi dokumentami opisującymi umowy pomiędzy 

Stronami obowiązuje następująca hierarchia 

nadrzędności:   

i) Potwierdzenie zamówienia;  

ii) Umowa w zakresie przetwarzania danych,  
iii) niniejsze Warunki i postanowienia,  

iv) wszelkie dodatkowe warunki i postanowienia.  
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