Regulamin witryny internetowej
www.bgh.com.pl
§1
[Definicje]
1. Użyte w regulaminie pojęcia o ile z kontekstu nie wynika inaczej, oznaczają:
a. BGH - Browar Górniczo-Hutniczy S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Witolda Budryka 4,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000760575, NIP 6772439928;
o kapitale zakładowym w wysokości 140.000,00 PLN;
b. Karta Stałego Klienta Fundacji – karta lojalnościowa wydawana przez Fundację
Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA,
KRS: 0000011379, NIP 677-21-64-561, REGON 356039130, na podstawie której
osobie posługującej się kartą przysługuje rabat określony w Regulaminie na wybrany
asortyment oferowany w Klubie Studio, przez okres 5 lat liczony od pierwszego
użycia Karty Stałego Klienta Fundacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat od chwili
uruchomienia browaru przez BGH. Asortyment na który będzie przysługiwał rabat,
zostanie szczególnie oznaczony. Za uruchomienie Browaru uważa się datę
pierwszego wyszynku, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni odrębnym
komunikatem. Osoba, której przyznano Kartę Stałego Klienta Fundacji, nie może
dokonać przeniesienia praw z niej wynikających na osobę trzecią, pod jakimkolwiek
tytułem prawnym. Karta Stałego Klienta Fundacji przewidywać może limit dobowych
zakupów, co do których naliczany będzie rabat;
c. Konto - zakładane przez Użytkowników w Serwisie według procedury określonej
w Regulaminie, które umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich
funkcjonalności udostępnianych przez BGH w Serwisie;
d. Nagroda- nagroda przyznawana przez BGH Użytkownikom Zarejestrowanym, którzy
nabyli akcje BGH serii D, pod warunkiem i na zasadach określonych w Regulaminie;
e. Produkty – produkty oferowane do sprzedaży przez BGH;
f. Regulamin - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do
sieci Internet, stworzona przez BGH umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie
z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez BGH lub jej
współpracowników, dostępna pod adresem www.bgh.com.pl;
g. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1);
h. Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci
Internet, stworzona przez BGH umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie
z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez BGH lub jej
współpracowników, dostępna pod adresem www.bgh.com.pl;
i. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu;
j. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji i korzysta
z założonego Konta;
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§2
[Postanowienia ogólne]
Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym zakładania Kont oraz zasad
przekazywania Nagród. BGH zastrzega sobie prawo do oferowania w przyszłości
przedmiotów na sprzedaż za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem Serwisu jest BGH.
Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Przed korzystaniem
z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz innymi informacjami
i dokumentami dostępnymi na stronie www.bgh.com.pl;
Szczegółowe zasady składania zapisu na akcje oraz obejmowania akcji znajdują się na stronie
www.bgh.com.pl;
§3
[Warunki korzystania z Serwisu]
Do korzystania z Serwisu, niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem
do sieci Internet oraz przeglądarką Firefox, Chrome, Safari, Opera lub podobną oraz systemu
operacyjnego Windows, Linux lub OSX. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji Serwisu
może być uzależnione od instalacji innych programów oraz akceptacji plików cookies.
Przeglądanie Serwisu jest możliwe przez Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji.
Korzystanie ze wszystkich możliwości Serwisu jest uzależnione od dokonania rejestracji przez
Użytkownika.
Rejestracji dokonuje Użytkownik, przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz
aktywację Konta.
Użytkownikiem Zarejestrowanym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto e-mail.
Aktywacja Konta przez Użytkownika odbywa się przez kliknięcie w link otrzymany na adres
mailowy podany w formularzu rejestracyjnym z adresu mailowego noreply@bgh.com.pl.
Korzystanie z Konta przez Zarejestrowanego Użytkownika wymaga każdorazowego
zalogowania się w Serwisie.
§4
[Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną]
1. BGH za pomocą Serwisu:
a. umożliwia rejestrację Użytkownika w Serwisie;
b. umożliwia dostęp do informacji zawartych na indywidulanym koncie
Zalogowanego Użytkownika;
c. umożliwia złożenie zapisu na akcje serii D BGH na warunkach określonych
w odrębnych dokumentach;
d. umożliwia dokonanie przez Użytkownika Zarejestrowanego płatności w systemie
PayLane sp. z o.o.;
e. umożliwia zawieranie innych umów za pośrednictwem systemu, o ile zostanie
wprowadzona taka możliwość.
2. Niniejszy Regulamin nie określa praw i obowiązków stron wynikających z zawarcia innych
umów.

§5
[Okres aktywności Konta]
1. Korzystanie z Konta jest możliwe przez okres niezbędny do zakończenia procesu zapisu na
akcje oraz obejmowania akcji.
2. BGH zastrzega, że okres aktywności Konta może być przedłużony, w przypadku rozpoczęcia
oferowania Produktów na sprzedaż.
3. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego
żądania do BGH, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
adres BGH.
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§ 6.
[Postępowanie reklamacyjne]
Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Konta oraz
zasad przyznawania Nagród w okresie aktywności Konta oraz w terminie 14 (czternastu) dni
od chwili zakończenia aktywności konta;
Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby BGH bądź w formie
elektronicznej na adres e-mail: kontakt@bgh.com.pl. W treści reklamacji należy wskazać
adres do korespondencji lub adres e-mail, opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz
oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. BGH może wystąpić do Użytkownika
o dostarczenie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
BGH rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji BGH powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub w drodze przesyłki pocztowej lub
kurierskiej na adres tradycyjny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
Rozstrzygnięcie reklamacji w sposób inny niż oczekiwany przez Użytkownika nie pozbawia
Użytkownika prawa do wystąpienia na drogę sądową.
Poza drogą sądową Użytkownik może skorzystać z pozasądowych trybów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§7
[Prawa i obowiązki BGH]
1. BGH w miarę możliwości zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania Użytkowników
oraz Zarejestrowanych Użytkowników o modernizacji Serwisu oraz wynikającym z niej
tymczasowym zablokowaniu dostępu do Serwisu lub Konta.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, BGH nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio
związane z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników lub Zarejestrowanych
Użytkowników.
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa BGH nie ponosi
odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników
bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Serwisu, w szczególności BGH nie
ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników lub Zarejestrowanych
Użytkowników z Serwisu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem.

4. BGH nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania osób trzecich, dostawców
usług na rzecz BGH, takich jak hostingodawcy lub operatorzy płatności.
5. BGH nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie zamierzonych przez Użytkowników lub
Zarejestrowanych Użytkowników celów, korzyści lub wyników działalności gospodarczej.
6. BGH nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe zablokowanie dostępu Użytkowników lub
Zarejestrowanych Użytkowników do Serwisu lub Konta, związanych z naprawą usterek lub
modernizacją Serwisu albo okolicznościami siły wyższej.
7. BGH zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkowników, którzy korzystają
z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, w szczególności podali nieprawdziwe dane.
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§8
[Prawa i obowiązki Użytkowników]
Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz przepisów prawa.
Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu wyłącznie dla własnych celów.
Użytkownicy podają jedynie prawdziwe dane, a w przypadku zmiany danych, zobowiązani są
do dokonania niezwłocznej aktualizacji swojego Konta.
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania wyłącznie ze swojego Konta, zachowania hasła
do Konta w tajemnicy. Użytkownicy zobowiązują się do powiadomienia BGH o każdym
nieautoryzowanym dostępie do Konta.
Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego
Konta osobom trzecim.
§9
[Sposoby dokonywania płatności]

Użytkownik Zarejestrowany w ramach dokonywania wpłaty na akcje serii D ma możliwość
dokonywania płatności kwoty wyłącznie przez system PayLane sp. z o.o.
2. Użytkownik Zarejestrowany reprezentujący osobę prawną zobowiązany jest skontaktować
się bezpośrednio z BGH, z którym zostanie ustalony sposób dokonywania płatności.
§ 10
[Zasady przyznawania Nagród]
1. Nagrody finansowane są ze środków BGH.
2. Użytkownik Zarejestrowany, w okresie emisji akcji serii D, jest uprawniony do Nagrody, jeżeli:
a. dokona rejestracji adresu e-mail;
b. zapozna się szczegółowo z wszystkimi dokumentami opublikowanymi w
odpowiednich zakładkach na ww. stronie i potwierdzi wykonanie tego zobowiązania;
c. zawrze umowę co do formy składania zapisów na akcje serii D;
d. złoży zapis na akcje w formie elektronicznej, dokona wpłaty na akcje, w wysokości
odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny
emisyjnej jednej akcji - nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje
powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
e. użytkownikowi zostaną przydzielone akcje;
f. dojdzie do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na skutek emisji akcji serii
D.
3. Rodzaj przyznawanej przez BGH Nagrody zależy od ilości przydzielonych akcji. W razie
przydzielenia akcji za równowartość:
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a. od 1000, 00 zł do 1999,99 zł – Nagroda polega na przyznaniu Karty Stałego Klienta
Fundacji, na podstawie której Zarejestrowanemu Użytkownikowi przyznawany jest
rabat na zakupy w wysokości 10 %.
b. od kwoty 2000,00 do 2999,99 zł – Nagroda oprócz nagrody wskazanej powyżej,
składa się z zaproszenia dla 2 osób na wybrany koncert w Klubie Studio organizowany
przez Fundację Academica.
c. od kwoty 3000,00 zł do kwoty 3 999,99 zł – Nagroda, oprócz nagród wskazanych
powyżej, składa się również z zestawu szklanek do piwa (pokali), składających się z 4
sztuk z logotypem BGH.
d. od kwoty 4000,00 zł do kwoty 4 999,99 zł – Nagroda, oprócz nagród wskazanych
powyżej, składa się również z zaproszenia dla 2 osób na wszystkie koncerty w ramach
Juwenaliów AGH 2020.
e. od kwoty 5 000,00 zł do kwoty 19 999,99 zł - Nagroda, oprócz nagród wskazanych
powyżej, składa się również z przyznania oficjalnej Bluzy AGH oraz na zwiększeniu
rabat na zakupy do wysokości 15 %.
f. od kwoty 20 000,00 zł do kwoty 49 999,99 zł – Nagroda, oprócz nagród wskazanych
powyżej, przyznaje jednorazowe skorzystanie z loży wraz z wybranym przez BGH
cateringiem dla 10 osób na wybranym koncercie w Klubie Studio organizowanym
przez Fundację ACADEMICA przez okres 2 lat od zakończenia emisji akcji serii D.
Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest powiadomić BGH o chęci skorzystania
z loży w terminie nie krótszym niż 2 miesiące przed planowanym wydarzeniem. BGH
ma prawo odmówić Zarejestrowanemu Użytkownikowi skorzystania z loży we
wskazanym przez niego terminie wskazując inne możliwe terminy. Odmowa nie
skutkuje powstaniem roszczeń odszkodowawczych u Zarejestrowanego
Użytkownika.
g. od kwoty 50 000,00 zł wzwyż - Nagroda będzie składała się z nagród wskazanych
powyżej, z tym zastrzeżeniem, że na podstawie Karty Stałego Klienta Fundacji,
Zarejestrowanemu Użytkownikowi przyznawany jest rabat na zakupy w wysokości
30%, a także Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje jednorazowe
skorzystanie z możliwości utworzenia własnej warki piwa, przygotowanego w
porozumieniu z BGH. Zarejestrowany Użytkownik w porozumieniu z Browarmistrzem
BGH dokona między innymi wyboru gatunku piwa, receptury oraz jego nazwy. BGH
ma prawo odmówić wprowadzenia nazwy wybranej przez Zarejestrowanego
Użytkownika w sytuacji, gdy będzie ona sprzeczna z prawem lub z dobrymi
obyczajami. Odmowa nie skutkuje powstaniem roszczeń odszkodowawczych u
Zarejestrowanego Użytkownika.
W przypadku przydziału akcji za kwotę mniejszą niż 1000,00 zł Nagrody nie przysługują.
BGH informuje mailowo Użytkownika Zarejestrowanego o przyznanej Nagrodzie.
Nagrody Użytkownikom Zarejestrowanym spełniającym wskazane wyżej warunki wydawane
będą do dnia 31 maja 2020 r. BGH zastrzega, że termin dostarczenia Nagród może ulec
zmianie w zależności od ilości osób, które obejmą akcje. BGH poinformuje Użytkowników
Zarejestrowanych o sposobie udostępniania Nagród. Nieodebranie nagrody w terminie
skutkować będzie prawem do utraty Nagrody.
Nagrody należy odebrać w siedzibie BGH. BGH poinformuje Użytkowników, którym
przyznano Nagrody, o możliwości odebrania Nagród. Jeżeli właściwość Nagrody na to

pozwala, BGH zastrzega sobie prawo do wysłania nagród w formie elektronicznej na adres
mailowy Zarejestrowanego Użytkownika. Karta Stałego Klienta Fundacji może przybrać
formę materialną, jak również może mieć formę karty wirtualnej w postaci kodu
elektronicznego, aplikacji lub innej formuły zapisu informatycznego.
8. BGH informuje, że nie ma możliwości zmiany wskazanych wyżej Nagród na nagrody
pieniężne.
9. Brak przyznania Nagrody wskazanej powyżej lub nie spełnienia oczekiwań użytkownika co do
otrzymanej Nagrody nie może być podstawą uchylenia się od zapisu na akcje serii D BGH,
żądania odkupienia akcji lub jakichkolwiek innych roszczeń. Zapis na akcje serii D stanowi
samodzielną czynność prawną i nie może być postrzegany jako związany z szansą na
uzyskanie ww. Nagród. Nagrody nie mogą być poczytywane jako element składania zapisu na
akcje.
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§ 11
[Ochrona danych osobowych]
W związku z prowadzeniem Serwisu przez BGH, BGH uprawnione jest do przetwarzania
danych Zarejestrowanych Użytkowników niezbędnych do jego prowadzenia. BGH
przetwarza następujące dane: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres
mailowy, PESEL.
Administratorem danych osobowych jest BGH
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email iodo@bgh.com.pl lub
pisemnie pod adresem ul. Budryka 4, 30-072 Kraków we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu założenia Konta, a
po jego założeniu, w celu obsługi.
Dane Użytkownika mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, wtedy,
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w celu przekazania danych Użytkownika Zarejestrowanego osobom
trzecim lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności
organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich
informacji.
Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie twoich danych w celu wysyłania informacji
handlowych, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
BGH będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim
zostały zebrane, w tym przez okres wynikający z przedawnienia możliwych roszczeń.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. założenia Konta;
b. dostarczania informacji za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą
elektroniczną i pocztową;
c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BGH wynikającego z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. należytej obsługi Konta;
e. dochodzenia i obrony przed roszczeniami;
f. przesyłania informacji handlowych, o ile wyrażono na to zgodę.

9. W celu należytej obsługi procesu inwestycyjnego BGH posiada prawo do przekazywania
danych:
a. osobom upoważnionym przez BGH czyli pracownikom i współpracownikom BGH,
którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków;
b. osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom
publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich
informacji;
c. podmiotom przetwarzającym, z którymi BGH zawarł odpowiednie umowy;
d. pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym,
maklerom itp., którym BGH powierzyło przetwarzanie Twoich danych osobowych.
10. Podmiotom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych oraz
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na
przetwarzanie danych.
11. W przypadku wyrażenia zgody, podmiotom, których dane są przetwarzane przysługuje
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania
z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem
ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą również służyły do
podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani do profilowania.
14. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania obsługi Konta.
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§ 12
[Dodatkowe informacje dotyczące prawa odstąpienia]
BGH informuje, że złożenie zapisu na akcje serii D nie wiąże się z świadczeniem jakichkolwiek
usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
przez BGH na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego, a także że w przypadku złożenia zapisu
na akcje, prawo do odstąpienia określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta nie ma zastosowania, albowiem złożenie zapisu na akcje nie stanowi
świadczenia usług drogą elektroniczną.
W zakresie w jakim rejestracja na stronie może być poczytane z świadczenie usług drogą
elektroniczną polegających na możliwości złożenia przez Użytkownika Zarejestrowanego
zapisu na akcje BGH Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia, które może być
wykonane analogicznie do zasad określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta. Wskazane wyżej uprawnienie może być wykonane w terminie 14 dni od chwili
założenia Konta, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie
powinno być wysłane na adres BGH.
Nie ma możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną.
Odstąpienie od umowy nie będzie skutkować odstąpieniem od złożonego zapisu na akcje serii
D oraz od innych umów i zobowiązań zaciągniętych w związku z subskrypcją akcji serii D do

których zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j.
z dnia 2019.03.15), w szczególności art. 437 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wskazujący, że
zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny.
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§ 13
[Postanowienia końcowe]
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 czerwca 2019 r.
W razie zmiany zakresu lub sposobu obsługi Konta lub wystąpienia innych przyczyn, BGH ma
prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 7 dni od
umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
W przypadku opisanym w ust. 2 powyżej, Użytkownik ma prawo do dezaktywacji Konta po
uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu.
BGH zastrzega sobie prawo zmiany Nagród na inne.
Bezpośredni kontakt z BGH możliwy jest w formie:
1) korespondencyjnej - pod adresem siedziby BGH;
2) elektronicznej - pod adresem e-mail: kontakt@bgh.com.pl
3) telefonicznej - pod numerem (012) 307 38 33

6. Regulamin podlega prawu polskiemu.
7. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie przed założeniem Konta za
pośrednictwem strony internetowej www.bgh.com.pl w formie umożliwiającej jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

