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WSTĘP
Mam nadzieję, że wiedza przyswojona podczas
webinaru sprawi, że w Twoim biznesie
zagoszczą tylko legalne dokumenty.

Regulamin Sprzedaży to podstawa, aby
sprzedaż odbywała się zgodnie z prawem. Jak
już wiesz, prawidłowy Regulamin to także
Twoje zabezpieczenie dlatego tak istotne są
jego postanowienia. 
Aby usystematyzować wiadomości z webinaru,
przygotowałam (wraz z #LBOTeamem) karty
pracy. 
Karty zawierają proste ćwiczenia, dzięki
którym poukładasz sobie wiedzę i łatwiej
wprowadzisz ją w życie. 

KARTY PRACY www.legalnastrefabiznesu.pl
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Wypisz błędy w Regulaminach, które omawialiśmy podczas 
webinaru. Następnie scharakteryzuj krótko każdy z nich 
(napisz czym się objawia) oraz zapisz co zrobić, aby go 
uniknąć lub jak sprawnie go usunąć, czyli uzdrowić Twój 
regulamin, gdy błąd już się w nim pojawił. 

BŁĄD nr 1

Scharakteryzuj błąd. Czym się on objawia? Jak 
wyglądają błędne zapisy? 
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Jak uniknąć tego błędu? Jeżeli błąd znalazł się już 
w Twoim Regulaminie, zastanów się jak szybko go 
naprawić i uzdrowić Twój Regulamin? Zapisz 
propozycję poprawnego zapisu. 

BŁĄD nr 2

Scharakteryzuj błąd. Czym się on objawia? Jak 
wyglądają błędne zapisy? 
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Jak uniknąć tego błędu? Jeżeli błąd znalazł się już 
w Twoim Regulaminie, zastanów się jak szybko go 
naprawić i uzdrowić Twój Regulamin? Zapisz 
propozycję poprawnego zapisu. 

BŁĄD nr 3

Scharakteryzuj błąd. Czym się on objawia? Jak 
wyglądają błędne zapisy? 

https://www.legalnastrefabiznesu.pl/


KARTY PRACY www.legalnastrefabiznesu.pl

Jak uniknąć tego błędu? Jeżeli błąd znalazł się już 
w Twoim Regulaminie, zastanów się jak szybko go 
naprawić i uzdrowić Twój Regulamin? Zapisz 
propozycję poprawnego zapisu. 

BŁĄD nr 4

Scharakteryzuj błąd. Czym się on objawia? Jak 
wyglądają błędne zapisy? 
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Jak uniknąć tego błędu? Jeżeli błąd znalazł się już 
w Twoim Regulaminie, zastanów się jak szybko go 
naprawić i uzdrowić Twój Regulamin? Zapisz 
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BŁĄD nr 5

Scharakteryzuj błąd. Czym się on objawia? Jak 
wyglądają błędne zapisy? 
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Jak uniknąć tego błędu? Jeżeli błąd znalazł się już 
w Twoim Regulaminie, zastanów się jak szybko go 
naprawić i uzdrowić Twój Regulamin? Zapisz 
propozycję poprawnego zapisu. 

BŁĄD nr 6

Scharakteryzuj błąd. Czym się on objawia? Jak 
wyglądają błędne zapisy? 
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Jak uniknąć tego błędu? Jeżeli błąd znalazł się już 
w Twoim Regulaminie, zastanów się jak szybko go 
naprawić i uzdrowić Twój Regulamin? Zapisz 
propozycję poprawnego zapisu. 

BŁĄD nr 7

Scharakteryzuj błąd. Czym się on objawia? Jak 
wyglądają błędne zapisy? 
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Klauzula niedozwolona Poprawny zapis

Jak uniknąć tego błędu? Jeżeli błąd znalazł się już 
w Twoim Regulaminie, zastanów się jak szybko go 
naprawić i uzdrowić Twój Regulamin? Zapisz 
propozycję poprawnego zapisu. 
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Wypisz przykłady klauzul niedozwolonych w Regulaminie 
Sprzedaży. Pamiętaj, aby ich unikać! Jeżeli natomiast pojawiły 
się one już w Twoim Regulaminie, usuń je jak najszybciej. W 
tabeli zapisz przykład poprawnego zapisu do Twojego 
Regulaminu, zastępującego klauzulę niedozwoloną. 

Klauzula niedozwolona Poprawny zapis
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Co grozi za kopiowanie regulaminów? Wypisz 
konsekwencje i zastanów się, jak ich uniknąć i spać 
spokojnie. 

ZMIANY W PRAWIE, KTÓRE SIĘ SZYKUJĄ I O 
KTÓRYCH TRZEBA WIEDZIEĆ:
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NOTATKI
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Mam nadzieję, że ta skondensowana
dawka wiedzy i niniejsze karty pracy,
sprawiły, że założenie lub usprawnienie
Twojej strony www będzie dużo
prostsze.

Pamiętaj - samo się nic nie zrobi i bez
tego nic nie zmieni się w Twoim
biznesie! Ani tym bardziej na stronie czy
blogu.

Zapraszam Cię także na moje kolejne
webinary w 2021 i do
#LegalnejStrefyBiznesu!
To miejsce, w którym na bieżąco
będziesz zaopiekowany i
poinformowany o zmianach w prawie.
Dostaniesz to, co jest Ci potrzebne do
rozwoju biznesu i zgodności z prawem!

Wszystkiego Legalnego! 

Ilona Przetacznik

Dziękuję

Kontakt
mail:
kontakt@legalnybiznesonline.pl

https://www.instagram.com/ilonaprzetacznik.radcaprawny/
https://www.facebook.com/LegalnyBiznesOnlineIP/
https://www.youtube.com/channel/UCZu2_QPORth-wli6v9E79Cw?view_as=subscriber
https://legalnybiznesonline.pl/sklep/
https://legalnybiznesonline.pl/
https://www.linkedin.com/in/ilona-przetacznik-contracts/


PROWADZĄCA 
RADCA PRAWNY 
PRZEDSIĘBIORCA

Ilona
Przetacznik

Radca prawny, przedsiębiorca, ekspert
prawa online, e-commerce, RODO i umów.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Ukończyła studia prawnicze i praktyki w
Polsce i we Francji, aplikację radcowską w
Krakowie, lean management oraz project
management, co pozwala jej tworzyć
nieoczywiste rozwiązania prawne. Łączyć
"kropki" i myśleć lateralnie. Klienci cenią ją
za konkret i probiznesowe podejście.

Autorka kursów online, wyzwań, e-booków
i innych produktów elektronicznych, np.
kursu online RODO MUST HAVE dla
małych firm #kursowzory  oraz kursu
online #Legalna Sprzedaż Online czy
Pakietu dokumentów #Legalny e-sklep,
#LegalnyKonkurs, #Legalne Rękodzieło.

Prowadzi blog legalnybiznesonline.pl.
Pomaga małym i średnim
przedsiębiorcom poprzez szkolenia,
wdrożenia RODO, sporządzanie umów.
Od kilku lat, bez zbędnego "ą - ę",
prowadzi prawnicze szkolenia na
żywo #LegalnaKawa na swoim fanpage
#Legalny Biznes Online, przeprowadza
bezpłatne autorskie audyty prawne
stron www w grupie na Facebooku
#Legalny Biznes Online, prowadzi swój
podcast i kanał na You Tube. 


