REGULAMIN
Postanowienia ogólne

I.

1.

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
przez Administratora.

2.

Regulamin określa zasady świadczenia usług za pomocą Strony WWW. Reguluje on w
szczególności

proces

inicjowania

zawarcia

Umowy

pomiędzy

Użytkownikiem

a

Administratorem oraz zasady korzystania z zawartości Portalu. Regulamin określa również
rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Administratora
za pośrednictwem Strony WWW, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3.

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu. Wysłanie formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Administratora
jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Użytkownika z treścią
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

4.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony WWW
w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest
przedmiotem

autorskich

praw

osobistych

oraz

majątkowych

i

nie

może

być

wykorzystywany przez podmioty nieuprawnione w jakichkolwiek celach komercyjnych.

5.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń
woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w
tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II.

Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się od wielkiej litery oznaczają:

Administrator – firma ASP Krystyna Łenczyńska, z siedzibą w Krakowie, Rynek Dębnicki 4/3, 30319 Kraków, NIP: 679-206-67-84, REGON 351044439.
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które dokonały Rejestracji przy
pomocy formularza rejestracyjnego.
Gość Portalu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, które nie dokonały Rejestracji oraz korzystają z zawartości Portalu
udostępnionej nieodpłatnie i powszechnie w danej chwili przez Administratora. Gość Portalu może
korzystać również z niektórych wyraźnie wskazanych przez Administratora i oferowanych przez
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niego Usług Dodatkowych, po uprzednim zaakceptowaniu warunków dotyczących wzajemnych
zobowiązań stron umowy regulującej daną Usługę Dodatkową.
Strona

WWW

–

strona

internetowa

umieszczona

pod

adresem

przetargi.edu.pl.

Rejestracja – czynności polegające na wprowadzeniu przez podmiot starający się o status
Użytkownika za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na
Stronie WWW, wymaganych przez Administratora danych dotyczących tego podmiotu oraz ich
przesłaniu

drogą elektroniczną do Administratora

celem

utworzenia Konta i umożliwienia

Użytkownikowi zawarcia za pomocą tego Konta Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie, w
wybranym przez Użytkownika Pakiecie.
Konto - prowadzony przez Administratora zbiór zasobów oznaczony unikalną nazwą (login)
zawierający dane Użytkownika oraz informacje związane z jego aktywnością i działaniami,
umożliwiający logowanie się na Stronie WWW i pozwalający na korzystanie z Usług w wybranym
przez Użytkownika Pakiecie z każdego komputera i innego urządzenia posiadającego dostęp do
sieci Internet. Z jednego Konta może jednocześnie korzystać jedna osoba będąca Użytkownikiem
lub podmiotem uprawnionym przez Użytkownika. Jeżeli dopuszcza to Pakiet wybrany przez
Użytkownika w ramach Konta mogą być tworzone przez Użytkownika Subkonta.
Subkonto - zbiór zasobów powiązany z konkretnym Kontem, zawierający dane Użytkownika Konta
nadrzędnego i umowne oznaczenie podmiotu przez niego uprawnionego do korzystania z Subkonta,
a także informacje związane z aktywnością i działaniami podmiotu korzystającego z Subkonta,
umożliwiający logowanie się na Stronie WWW i pozwalający na korzystanie z Usług z każdego
komputera i innego urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet w wybranym przez
Użytkownika zakresie, nie szerszym jednak niż wynikający z Pakietu wybranego przez Użytkownika
dla Konta nadrzędnego. Z Konta nadrzędnego i Subkonta można korzystać jednocześnie. Z jednego
Subkonta może jednocześnie korzystać jedna osoba.
Pakiet – szczegółowa specyfikacja Usług świadczonych na podstawie Umowy w jednym z
proponowanych

przez

Administratora

wariantów,

będąca

załącznikiem

do

Regulaminu,

skonfigurowana w zakresie użyteczności w sposób wyróżniający ją od innych Pakietów - m.in. w
zakresie narzędzi oddanych do dyspozycji Użytkownika, materiałów z których może korzystać oraz
udostępnionych funkcjonalności Programu - charakteryzująca się przypisanym jej okresem czasu,
przez jaki będzie świadczona w danej konfiguracji i ceną.
Opłata abonamentowa - pobierana z dołu w przypadku Użytkowników będących konsumentami
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lub z góry w przypadku Użytkowników niebędących
konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zgodnie z obowiązującym Użytkownika
Cennikiem i wybranym okresem rozliczeniowym opłata miesięczna z tytułu korzystania przez
Użytkownika z Usług świadczonych przez Administratora na podstawie Umowy.
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Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Administratora przed wniesieniem przez
Użytkownika Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.
Okres próbny - wskazany przez Administratora okres czasu, w którym Usługi w wybranym przez
Administratora zakresie są świadczone na rzecz Użytkownika - na jego wniosek złożony za pomocą
Formularza - bezpłatnie w celu umożliwienia mu zapoznania się z ich funkcjonalnością i korzyściami
z nich płynącymi. Użytkownik może z jednego Konta tylko raz skorzystać z okresu próbnego. W
przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, na
potrzeby definicji pojęcia Okresu Próbnego, za jedno Konto jest traktowane każde Konto założone z
któregokolwiek z mailowych adresów danej osoby prawnej bądź instytucji.
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem i
Administratorem w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza dostępnego z Konta
Użytkownika, obejmująca świadczenie Usług w wybranym przez Użytkownika Pakiecie, której
szczegółowe warunki określa Regulamin.
Usługa – świadczenie Administratora wykonywane drogą elektroniczną lub za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej na rzecz:

a. Użytkownika lub Gościa Portalu - na podstawie niniejszego Regulaminu,
b. albo na rzecz Użytkownika - na podstawie niniejszego Regulaminu i Umowy w
którymkolwiek z proponowanych Pakietów,
polegające na zapewnieniu przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie
możliwości korzystania z Portalu lub Programu lub innych oferowanych w danym okresie narzędzi
informatycznych, w zmian za świadczenie wzajemne i akceptację zasad wyraźnie określonych w
Regulaminie lub Umowie ze strony Użytkownika bądź Gościa Portalu.
Usługi dzielą się na:

a. Usługi płatne – dostępne za wynagrodzeniem w Pakietach dla Użytkowników:
autorskie analizy danych, powiadomienia e-mailowe, zestawienia, wykresy, etc.

b. Usługi nieodpłatne - dostępne bezpłatnie dla Użytkowników oraz - w zakresie
udostępnionym powszechnie w danej chwili przez Administratora – dla Gości Portalu:
ogólnodostępne ponowne publikacje z rejestrów publicznych

c. Usługi dodatkowe – dostępne dla Użytkowników i Gości Portalu po uprzednim
zaakceptowaniu warunków dotyczących wzajemnych zobowiązań stron umowy regulującej
daną usługę. Niektóre z Usług dodatkowych mogą być nieodpłatne dla Użytkowników
posiadających wykupiony wskazany przez Administratora Pakiet podczas, gdy są odpłatne
dla Gości Portalu.
Program – program komputerowy służący do korzystania z niektórych Usług, zawierający warstwę
interfejsu dostępną w okresie obowiązywania Umowy po zalogowaniu się na Konto i umożliwiający
Użytkownikowi zdalne zarządzanie materiałami zamieszczonymi na Stronie WWW za pomocą
oferowanych narzędzi informatycznych.
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Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług przez Administratora na
rzecz Użytkowników i Gości Portalu; aktualna wersja Regulaminu jest stale dostępna na Stronie
WWW – również w formacie PDF.
Cennik –

zamieszczona

na

Stronie

WWW

tabela

regulująca

wysokość

aktualnych

Opłat

abonamentowych oraz możliwe sposoby odpłatności za poszczególne Pakiety Usług, świadczone
przez Administratora na podstawie Umowy za pośrednictwem Strony WWW. Zmiany Cennika nie
stanowią zmiany Regulaminu. Zmiany Cennika nie mają jakiegokolwiek wpływu na Umowy zawarte
przed chwilą dokonania tej zmiany, w szczególności nie powodują obniżenia lub podwyższenia
należnego wynagrodzenia za wybrany przed zmianą Cennika przez Użytkownika Pakiet oraz nie
mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych Użytkownika w stosunku do Administratora
za poniesioną szkodę.

Dzień doręczenia korespondencji – dzień uważany za datę doręczenia przesyłki, obowiązujący
w ramach stosunków prawnych regulowanych Regulaminem i Umową: w przypadku wysyłania
przez Administratora korespondencji drogą poczty elektronicznej – dzień wysłania wiadomości; w
przypadku wysyłania przez Użytkownika korespondencji drogą poczty elektronicznej – dzień
otrzymania automatycznie generowanego w chwili odebrania wiadomości elektronicznej przez
Administratora, zwrotnego potwierdzenia doręczenia korespondencji drogą elektroniczną; w
przypadku wysyłania korespondencji poprzez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 roku Prawo Pocztowe lub przesyłką kurierską - dzień odebrania przesyłki przez
drugą stronę, z tym jednak zastrzeżeniem, iż brak odbioru korespondencji przez Użytkownika pod
adresem wskazanym na Koncie jako adres do doręczeń, pomimo awizowania przesyłki, ma skutek
doręczenia w dniu zwrotu Administratorowi nieodebranej przesyłki.
Umowa licencyjna – umowa, na podstawie której Administrator udziela

Użytkownikowi

niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na używanie Programu w trakcie aktywacji Usług w
dowolnym z proponowanych Pakietów lub w Okresie Próbnym.
Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne i ciężkie do przewidzenia, którego skutkom nie można
zapobiec w postaci nadzwyczajnych zjawisk przyrody, takich jak: trzęsienia ziemi, powodzie,
huragany, pożary, jak również w postaci zdarzeń wywołanych przez człowieka, takich: jak działania
wojenne, gwałtowne rozruchy lub zamieszki oraz akty władzy publicznej. W stosunkach pomiędzy
Administratorem a Użytkownikami lub Gośćmi Portalu siłą wyższą jest również: zmiana formatu
danych zamieszczanych na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych; awaria
serwera lub serwerów, na których gromadzone są dane Biuletynu Zamówień Publicznych bądź
spowodowana inną przyczyną okresowa lub trwała niedostępność tych danych, awaria serwera lub
serwerów zawierających dane źródłowe wykorzystywane na Portalu, a także zmiana zakresu
danych stanowiących informację publiczną i publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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Formularz – bezpieczny kwestionariusz szyfrowany za pomocą protokołu SSL, dostępny po
zalogowaniu się na utworzone dla Użytkownika Konto, zawierający rubryki konieczne do
uzupełnienia dla zawarcia Umowy lub przedłużenia Umowy, przesyłany za pośrednictwem Strony
WWW i zawierający wniosek o podpisanie Umowy lub przedłużenie Umowy w jednym z
proponowanych Pakietów bądź wniosek o umożliwienie korzystania z Usług w ramach Okresu
Próbnego.
Biuro Obsługi Klienta - komórka organizacyjna Administratora zajmująca się obsługą techniczną,
organizacyjną

i

doradczą

Użytkowników

posiadających

wykupiony

w

ramach

Umowy

z

Administratorem aktywny Pakiet, uprawniona do kontaktu z tymi Użytkownikami w imieniu
Administratora.
Portal - serwis internetowy zamieszczony na Stronie WWW, będący własnością Administratora i
administrowany przez niego, poświęcony tematyce związanej z zamówieniami publicznymi,
wyposażony w narzędzia informatyczne (w tym Program), forum dyskusyjne, bazę wiedzy, szkoleń
i inne moduły zamieszczone na Stronie WWW.

III.

Informacje publiczne udostępniane na Portalu

1. Informacje dotyczące zamówień publicznych, a to: wyników przetargów, podmiotów,
które

wykonywały

podmiotów

zamówienia

ogłaszających

publiczne,

zamówienia,

ich

adresów

zakresu

i

danych

zamówień,

teleadresowych,

terminów

wykonania

zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności wynagrodzenia i cen wybranych
ofert, warunków przetargowych i innych z tym związanych, które to informacje są
udostępniane przez Administratora na Portalu, są informacjami jawnymi w myśl przepisów
Prawo zamówień publicznych.
2. Administrator – poza dwoma niżej podanymi wyjątkami - w żaden sposób nie ingeruje w
treść powyżej wymienionych informacji i udostępnia je w sposób, w jaki zostały podane
do publicznej wiadomości w Biuletynie Zamówień Publicznych lub innych publicznych
rejestrach. Jedyne przypadki ingerencji Administratora w treść informacji wymienionych w
punkcie III.1. Regulaminu to:

a. zidentyfikowane przez Administratora oczywiste błędy pisarskie lub
rachunkowe urzędników

wpisujących

dane do Biuletynu

Zamówień

Publicznych lub publicznego rejestru w zakresie informacji wymienionych
w punkcie III.1. Regulaminu – co każdorazowo jest zaznaczone w treści
informacji o zamówieniu;
b.

zgłoszone przez Użytkowników, Gości Portalu lub podmiot, którego dane
zamówienie dotyczy błędy lub przekłamania w zakresie informacji
wymienionych w punkcie III.1. Regulaminu – co każdorazowo jest
zaznaczone w treści informacji o zamówieniu.

Wszelkie zestawienia, informacje rynkowe, analizy autorskie i wyniki wyszukiwań – w
razie ingerencji przez Administratora w treść informacji wymienionych w punkcie III.1.
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Regulaminu – bazują na informacjach skorygowanych nie zaś widniejących w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub innym publicznym rejestrze.
3. Administrator nie pobiera opłat za samo udostępnianie na Portalu informacji publicznych.
Przewidziane w ramach Pakietów odpłatności związane są z materiałami edukacyjnymi i
narzędziami oferowanymi przez Administratora w ramach Portalu, w tym Programem
ułatwiającym

uzyskiwanie

szybszych

i

skonkretyzowanych

wyników

wyszukiwań

konkretnych informacji publicznych związanych z przetargami, a także informacji
rynkowych i autorskich analiz historycznych lub otrzymywaniu wiadomości o zdarzeniach
tematycznych, o których wiedza jest pożądana przez Użytkownika.

Zasady korzystania z forum dyskusyjnego.

IV.

1. Właścicielem

forum

dyskusyjnego

i

narzędzi

technicznych

w

jego

ramach

wykorzystywanych, na którym to forum dyskusyjnym Użytkownicy i Goście Portalu mogą
zamieszczać wypowiedzi jest Disqus, Inc. z siedzibą w San Francisco, California (301
Howard St., Suite 300, San Francisco, CA 94105). Zamieszczając wypowiedzi na forum
dyskusyjnym Użytkownik lub Gość Portalu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią
regulaminów i zasad świadczenia usług przez właściciela forum dyskusyjnego i narzędzi
technicznych w jego ramach wykorzystywanych, a także zobowiązany do rezygnacji z
zamiaru zamieszczenia wypowiedzi w przypadku braku akceptacji regulaminów lub zasad
świadczenia usług albo jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści. Administratorem (w
znaczeniu prawnym tego pojęcia nie zaś znaczeniu nadanemu temu pojęciu w niniejszym
Regulaminie)

wszelkich

danych,

w

tym

osobowych

zamieszczonych

na

forum

dyskusyjnym lub wymaganych podczas zamieszczania wypowiedzi jest Disqus, Inc. z
siedzibą

w

San

Francisco.

Administrator

publikuje

na

Portalu

w

ramach

forum

dyskusyjnego wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników lub Gości Portalu na
podstawie umowy z Disqus, Inc.
2. Administrator jedynie udostępnia Użytkownikom i Gościom Portalu możliwość skorzystania
z narzędzi technicznych oferowanych przez Disqus, Inc. z siedzibą w San Francisco, które
pozwalają na zamieszczenie ich wypowiedzi na forum dyskusyjnym publikowanym na
Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i sprawność narzędzi
technicznych oferowanych przez

Disqus, Inc ani jakiekolwiek świadczenia, do których

zobowiązany był Disqus, Inc na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem lub Gościem
Portalu.
3. Za korzystanie z forum dyskusyjnego Administratorowi nie przysługuje od Użytkowników
lub Gości Portalu jakiekolwiek wynagrodzenie. Za publikowanie przez Użytkownika lub
Gościa Portalu komentarzy, opinii, porad lub innych tekstów (wypowiedzi) nie przysługuje
mu jakiekolwiek wynagrodzenie.
4. Użytkownik lub Gość Portalu ma możliwość zamieszczania na forum dyskusyjnym
wypowiedzi

dotyczących

treści

publikowanych

na

Portalu,

wypowiedzi

innych

Użytkowników lub Gości Portalu oraz na inne tematy, o ile nie jest to niezgodne z
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Regulaminem lub warunkami świadczenia usług przez Disqus, Inc. Ilość znaków jaką
zawierać może wypowiedź może być ograniczana.
5. Wypowiedzi na forum dyskusyjnym są podpisywane obranym dowolnie przez autora
wypowiedzi pseudonimem. Użytkownik lub Gość Portalu, zamieszczając wypowiedź na
forum dyskusyjnym, wyraża zgodę na to, iż opublikowane przez niego na forum
dyskusyjnym wypowiedzi – opatrzone jego pseudonimem - będą publicznie dostępne dla
osób korzystających z Portalu oraz, że mogą zostać przez innych Użytkowników, Gości
Portalu lub Administratora skomentowane bądź ocenione. Użytkownik lub Gość Portalu
akceptuje również fakt, iż opublikowane przez niego wypowiedzi mogą być klasyfikowane
przez Administratora według wybranych przez niego obiektywnych kryteriów.
6. Wypowiedzi Użytkownika lub Gościa Portalu są publikowane i przechowywane na forum
dyskusyjnym w ramach Portalu w imieniu własnym Użytkownika lub Gościa Portalu, na
jego rzecz oraz na jego pełną i nieograniczoną odpowiedzialność. Administrator na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach nie ponosi odpowiedzialności za treść
wypowiedzi Użytkowników lub Gości Portalu opublikowanych i przechowywanych na forum
dyskusyjnym.
7. Administrator nie ingeruje w treść wypowiedzi Użytkowników lub Gości Portalu. W razie
zgłoszonego naruszenia Regulaminu Administrator ma prawo podjąć działania zmierzające
do usunięcia wypowiedzi Użytkownika lub Gościa Portalu.
8. Wypowiedzi Użytkownika lub Gościa Portalu muszą być zgodne z prawem, normami
obyczajowymi i zasadami współżycia społecznego, w szczególności muszą uwzględniać
zasady określone w punkcie IX.7 Regulaminu. Wypowiedzi Użytkownika lub Gościa Portalu
nie mogą: być obraźliwe lub agresywne w stosunku do innych Użytkowników i Gości
Portalu, obrażać osób trzecich, zawierać niesprawdzonych informacji będących podstawą
zarzutów do innych osób, propagować narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu
środków odurzających, zawierać linków do stron www naruszających prawo lub dobre
obyczaje, zawierać danych osobowych, teleadresowych lub adresów mailowych, zawierać
materiałów lub haseł reklamowych albo odsyłać za pomocą linków do takich. Zabrania się
publikowania

wypowiedzi

będących

spamem

(nie

mających

nic

wspólnego

z

komentowanym elementem lub powtarzanych wiele razy) lub zawierających treści o
charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści
zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów
teleinformatycznych.
9. Użytkownik lub Gość Portalu zobowiązani są do pokrycia wszelkich szkód poniesionych
przez Administratora na skutek zamieszczenia przez Użytkownika lub Gościa Portalu na
forum dyskusyjnym wypowiedzi niezgodnej z Regulaminem lub przepisami prawa. W
momencie wystąpienia przez osoby trzecie, inne podmioty lub innych Użytkowników lub
Gości Portalu z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia
jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie wypowiedzi przez Użytkownika lub Gościa
Portalu na forum dyskusyjnym, Użytkownik lub Gość Portalu zobowiązuje się przejąć na
siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego oraz zasądzonych lub
ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
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10.

Użytkownik lub Gość Portalu, publikując wypowiedź na forum dyskusyjnym udziela

Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tej wypowiedzi na następujących
polach eksploatacji:
a.

prawo publicznego odtwarzania oraz udostępniania wypowiedzi w sieci Internet w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym
celu posługuje;

b.

prawo wprowadzania wypowiedzi do pamięci komputera oraz do własnych baz
danych;

c.

prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania wypowiedzi w
sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych
użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku
magnetycznym

i

dysku

komputerowym

oraz

wszystkich

typach

nośników

przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

d. prawo do oznaczania wypowiedzi jako pochodzących z forum dyskusyjnego
zamieszczonego na Portalu należącym do Administratora i prawo wykorzystania jej w
celu promocji;

e. prawo do wyświetlania wypowiedzi.

Prawa autorskie

V.
1.

Wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do Strony WWW, jej funkcjonalności, baz
danych spełniających cechy utworu, doborów, układów lub zestawień baz danych będących
efektem pracy Programu należącego do Administratora oraz koncepcji ich działania,
dokumentacji

technicznej

związanej

z

działalnością

Strony

WWW

i

materiałów

zamieszczonych na Stronie WWW – za wyjątkiem tych stanowiących informację publiczną należą do firmy ASP Krystyna Łenczyńska z siedzibą w Krakowie oraz jej współpracowników
i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. Nr 24, Poz.83 ze zm.).
2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów, o których mowa w
punkcie V.1, a w szczególności zawartych na Stronie WWW elementów grafiki, układu
elementów, znaków towarowych lub dostępnych treści, wymaga każdorazowo zgody
Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, interesów Administratora oraz praw osób trzecich.
3. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zawartych na Stronie WWW, w szczególności
wygenerowanych przy pomocy Programu zestawień lub analiz autorskich Administratora, w
celu podania do

publicznej wiadomości w środkach

masowego przekazu

wymaga

każdorazowej autoryzacji danego materiału przez Administratora. Prośby o autoryzację
materiału przez Administratora można kierować na adres mailowy ________________ lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Na okres obowiązywania Umowy Administrator udziela Użytkownikowi licencji do używania i
wykorzystywania

wskazanych

materiałów

spośród

zamieszczonych

na

Portalu

oraz

używania Programu, na warunkach określonych w Umowie licencyjnej i Regulaminie.
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Dostęp do Usługi oraz czynności rejestracyjne

VI.

1. Dostęp do Usług możliwy jest z dowolnego komputera lub innego urządzenia posiadającego
połączenie z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarkę internetową. Zalecane jest
używanie przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Internet Explorer,
Google Chrome.

2. Zaleca się, by komputer lub inne urządzenie posiadające połączenie z siecią Internet, z
którego wysyłany jest formularz rejestracyjny lub Formularz, był wyposażony w legalne
oprogramowanie, posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i
firewall. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustawione na poziomie co
najmniej średnim.
3.

Warunkiem aktywowania Usług płatnych w jednym z wybranych Pakietów jest Rejestracja
Użytkownika, założenie Konta i wybór jednego z oferowanych Pakietów zgodnie z
instrukcjami zawartymi na Stronie WWW.

4. Dane wprowadzane przez Użytkownika do formularza rejestracyjnego i Formularza muszą
być zgodne z prawdą. Dokonując Rejestracji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, wypełniając formularz rejestracyjny lub Formularz,
dana osoba składa jednocześnie oświadczenie, że jest osobą umocowaną do działania
imieniem danego podmiotu, którego dane wpisuje do formularza rejestracyjnego lub
Formularza.

5. W procesie Rejestracji Użytkownik ustala własny unikalny login będący jego adresem
mailowym oraz znane tylko jemu hasło.
6.

Login Użytkownika stanowi unikalną nazwę Konta Użytkownika umożliwiającą identyfikację.

7.

Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego Konta.

8.

Hasło powinno zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę,
jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).

9.

Hasło ze względów bezpieczeństwa winno być przez Użytkownika zmieniane nie rzadziej niż
co 30 dni.

10.

Dokonując Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę, iż jego aktywność na Portalu
będzie automatycznie zapisywana i przypisana do jego Konta w celach statystycznych oraz
w celu dostosowywania oferty Administratora dla potrzeb Użytkowników. Dotyczy to w
szczególności odwiedzanych podstron Strony WWW, wprowadzanych do wyszukiwarek
treści oraz ustawień Konta. Administrator jest administratorem opisanych w niniejszym
punkcie informacji. Dane dotyczące aktywności Użytkownika na Portalu nie będą przez
Administratora udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek
udostępnienia danej informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

11. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:

a. za ujawnienie przez Użytkownika hasła wobec osoby trzeciej;
b. wejście w posiadanie hasła przez osoby trzecie bez wiedzy Użytkownika;
12. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika hasła
lub Loginu i szkodę z tym związaną.
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13.

Rejestracja Użytkownika i utworzenie Konta następuje po wypełnieniu formularza
rejestracyjnego i zaakceptowaniu treści Regulaminu. Regulamin, niezależnie od obowiązku
zapoznania się z jego treścią i jego akceptacji przed dokonaniem Rejestracji, zostanie
przesłany

bezpośrednio

po

zakończeniu

Rejestracji

na

wskazany

adres

mailowy

Użytkownika.

14.

Przystąpienie do Rejestracji i założenia Konta oznacza wcześniejsze zapoznanie się
z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wszystkie jego postanowienia bez
zastrzeżeń.

15. Dokonanie Rejestracji i założenie Konta jest warunkiem aktywowania Usług płatnych.

16.

Dokonanie

Rejestracji

i

założenie

Konta

oznacza

zgodę

Użytkownika

na

otrzymywanie od Administratora informacji handlowych dotyczących Administratora i
świadczonych przez niego usług oraz zgodę na otrzymywanie wydawanego przez
Administratora newslettera, na wskazany podczas Rejestracji adres mailowy.

17.

Dokonanie Rejestracji i założenie Konta uprawnia Użytkownika do korzystania z
Usług nieodpłatnych świadczonych przez Administratora na zasadach określonych w
Regulaminie, w większym zakresie aniżeli jest to dostępne dla Gości Portalu. Usunięcie
Konta założonego przez Użytkownika możliwe jest w każdym czasie, na wniosek
Użytkownika złożony za pośrednictwem wiadomości mailowej lub pisemnie na adres
Administratora. Do usunięcia Konta Użytkownika jednostronną decyzją Administratora
stosuje się odpowiednio następujące punkty Regulaminu: X.11.a,b,c oraz e, X.13, X.14,
X.15, X.16, a także wprost punkt X.18. Usunięcie Konta powoduje również usuniecie
danych

osobowych

Użytkownika

przekazanych

Administratorowi

w

związku

z

jego

założeniem, z zastrzeżeniem jednak wyjątków przewidzianych w punkcie XIII Regulaminu.

VII.

Formularz

1. W celu zawarcia Umowy Użytkownik po zalogowaniu się do Konta winien wypełnić wszystkie
pola dostępnego w panelu administracyjnym Konta Formularza.
2. Po wypełnieniu wszystkich pól Formularza Użytkownik, w celu jednoczesnego zawarcia
Umowy, przesyła Formularz drogą elektroniczną do Administratora.

VIII.

Zawarcie Umowy - wysyłka

1. Z chwilą wysłania Formularza udostępnionego po zalogowaniu się na Konto następuje
zawarcie Umowy o świadczenie usług w formie elektronicznej na warunkach opisanych w
treści niniejszego Regulaminu.
2.

Na mocy zawartej Umowy Administrator zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi
możliwości korzystania z Usług w Pakiecie wybranym przez Użytkownika, a Użytkownik
zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat abonamentowych. Ponadto Administrator
i Użytkownik zobowiązują się do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które
zostały określone w niniejszym Regulaminie oraz innych umowach zawartych pomiędzy
Administratorem i Użytkownikiem.
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3. Zawarcie Umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego punktu Regulaminu, następuje z
wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej Strony WWW i nie wymaga podpisu
Użytkownika ani Administratora.

4. Administrator najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania Usługi potwierdzi na piśmie
Użytkownikowi będącemu konsumentem - w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego –
warunki

Umowy

obejmujące

wypełniony

przez

Użytkownika

Formularz,

niniejszy

Regulamin, specyfikację poszczególnych Pakietów i Cennik obowiązujący na dzień zawarcia
Umowy, z wyszczególnieniem ceny i rodzaju wybranego przez Użytkownika Pakietu w
Formularzu. Łącznie z powyższym potwierdzeniem Użytkownikowi będącemu konsumentem
- w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego – zostanie przesłany wzór oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.

5. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Użytkownik będący konsumentem w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od Umowy. Prawo odstąpienia
można

wykonać

poprzez

wysłanie

do

Administratora

najpóźniej

w

ostatnim

dniu

powyższego terminu stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej.

6. W terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Administrator
zwraca

Użytkownikowi

będącemu

konsumentem

w

rozumieniu

przepisów

kodeksu

cywilnego uiszczoną Opłatę Abonamentową

IX.
1

Obowiązki Administratora i Użytkownika

Administrator zapewnia Użytkownikowi w ramach Umowy:

a. możliwość dostępu do Usług płatnych w wybranym przez Użytkownika Pakiecie,
b.

możliwość dostępu do Usług nieodpłatnych,

c.

w wybranych dowolnie przez Administratora okresach dostęp do niektórych Usług
dodatkowych bez dodatkowej płatności;

d. dostęp do zebranych przez siebie informacji i danych w ramach ponownego wykorzystania
informacji podanych do publicznej wiadomości w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
innych publicznych rejestrach,

e. infrastrukturę narzędziową i moc obliczeniową pozwalającą na tworzenie baz danych,
zestawień i wykresów w oparciu o kryteria obrane przez Użytkownika, z ograniczeniami
wynikającymi z wybranego przez Użytkownika Pakietu,
f.

dostęp do analiz autorskich Administratora,

g.

stałą modernizacje rozwiązań służących podnoszeniu konkurencyjności Usług,

h.

zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób trzecich i innych
Użytkowników,

2. Administrator nie zobowiązuje się do weryfikacji prawdziwości lub rzetelności informacji
pochodzących z rejestrów publicznych lub Biuletynu Zamówień Publicznych i udostępnia je
– z wyjątkami wyraźnie wskazanymi w treści Regulaminu - w sposób w jaki zostały podane
do publicznej wiadomości w Biuletynie Zamówień Publicznych lub innych publicznych
rejestrach. Użytkownik lub Gość Portalu podejmujący jakiekolwiek działania na podstawie
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informacji publicznych podawanych na Portalu, jest obowiązany do sprawdzenia we
własnym zakresie, czy dane podane do publicznej wiadomości przez stosowny organ są
prawdziwe i nie zawierają omyłek pisarskich lub rachunkowych.

3. Administrator, sporządzając autorskie analizy i zestawienia, bazuje na informacjach
publicznych zamieszczonych na Portalu. Użytkownik, zawierając Umowę o świadczenie
Usług z Administratorem, akceptuje ten fakt i godzi się na to, iż może się zdarzyć, że z
uwagi na ograniczony zakres danych, na którym oparte są analizy autorskie i zestawienia
Administratora, mogą one nie oddawać pełnego obrazu rzeczywistości.
4.

Administrator zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych przerwach
technicznych w dostępności Usług na Stronie WWW.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a.

sporadycznych, krótkich przerw w dostępności Usług, powodujących chwilowy brak
dostępu do Konta, bez podania przyczyn,

b.

planowanych przerw technicznych w dostępności Usług, powodujących okresowy brak
dostępu do Konta,

c.

natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi oraz rozwiązania Umowy ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika
postanowień Regulaminu.

6.

Użytkownik zobowiązany jest do:

a.

przestrzegania Regulaminu oraz przepisów prawa,

b. odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do Konta założonego w ramach Rejestracji i
bezpiecznego korzystania z niego, w tym zabezpieczenia haseł wykorzystywanych przy
dostępie i korzystaniu z Konta oraz Usług,
c.

nieudostępniania hasła do Konta osobom nieuprawnionym,

d.

zapłaty wynagrodzenia za wybrany przez siebie w ramach Umowy Pakiet,

e.

współpracy z Administratorem w przypadkach określonych w Regulaminie,

f.

niezwłocznego

aktualizowania

informacji

zawartych

w

Formularzu

lub

formularzu

rejestracyjnym,
g.

niezwłocznego zawiadomienia Administratora w przypadku wykrycia nieautoryzowanego
dostępu do Konta, nieuprawnionego korzystania z Usług za pośrednictwem Konta lub
innego naruszenia bezpieczeństwa,

7.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług w sposób zgodny z prawem, zasadami
współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a także z poszanowaniem praw osób
trzecich. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności nie naruszać:

a.

danych osobowych jakichkolwiek osób,

b.

dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub
tajemnicy korespondencji,

c.

praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz knowhow w stosunku do materiałów dostępnych na Portalu,

d.

tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnic zawodowych i tajemnic przedsiębiorstwa,

e.

porządku

publicznego,

zasad

współżycia

społecznego

i

dobrych

obyczajów,

przy

wykorzystaniu do tego celu Portalu, Konta lub informacji dzięki nim pozyskanym,
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f.

praw Administratora lub innych Użytkowników poprzez jakiekolwiek działania mogące
utrudnić lub zakłócać funkcjonowanie Usług.

8.

Użytkownik przed udostępnieniem Konta osobom trzecim, zobowiązuje się poinformować te
osoby trzecie o warunkach niniejszego Regulaminu i uzyskać ich zgodę na akceptację tych
warunków oraz przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie
przez upoważnioną przez siebie osobę trzecią postanowień niniejszego Regulaminu.

9.

Użytkownik, korzystając z Usług w Okresie próbnym, godzi się na ograniczenia czasowe i
inne w stosunku do płatnej wersji Usług. Jednocześnie Użytkownik, korzystając z Usług w
Okresie próbnym, nie może czynić tego w jakichkolwiek celach komercyjnych lub
zarobkowych. Za naruszenie powyższych zapisów Użytkownik korzystający z Usługi w
Okresie próbnym ponosi pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany do naprawienia
wszelkiej szkody, która powstała z jego działania lub zaniechania, choćby nieumyślnego.

10. Użytkownik

za pomocą narzędzi administracyjnych dostępnych po zalogowaniu się do

Konta może ustawić częstotliwość otrzymywania od Administratora, na wskazany przez
siebie adres mailowy, bezpłatnego newslettera zawierającego materiały promocyjne,
reklamowe i informacje o nowościach pojawiających się na Portalu. W każdym czasie
Użytkownik może odwołać wyrażoną podczas procesu rejestracji zgodę na otrzymywanie
newslettera. Odwołanie zgody na otrzymywanie newslettera jest bezpłatne i wymaga
złożenia oświadczenia informującego o odwołaniu zgody przez Użytkownika - w formie
pisemnej - oraz przesłania powyższego oświadczenia na adres siedziby Administratora.

X.

Czas obowiązywania Umowy, zmiana Pakietu w
trakcie trwania Umowy oraz rozwiązanie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący od jednego miesiąca do dwunastu
miesięcy w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego lub od jednego miesiąca do dwudziestu czterech miesięcy w przypadku
Użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
odpowiadający każdorazowo okresowi oznaczonemu w wybranym przez Użytkownika
Pakiecie.

2. Umowa może zostać przedłużona przez Użytkownika będącego konsumentem - w
rozumieniu kodeksu cywilnego - na dalszy czas określony, poprzez przesłanie przez takiego
Użytkownika Formularza wyrażającego wolę zawarcia kolejnej Umowy na kolejny okres
zgodny pod względem długości i rodzaju z wybranym wcześniej Pakietem lub na kolejny
okres odpowiadający okresowi i rodzajowi oznaczonemu w innym wybranym przez
Użytkownika Pakiecie. Formularz winien być wysłany przed zakończeniem obowiązującej
Umowy.

3. Po otrzymaniu przez Administratora prawidłowo wypełnionego Formularza wyrażającego
wolę zawarcia kolejnej Umowy przez Użytkownika będącego konsumentem - w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego - Umowa zostaje przedłużona automatycznie na dalszy czas
określony. Wybrany przez Użytkownika będącego konsumentem - w rozumieniu kodeksu
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cywilnego - Pakiet wchodzi w życie od pierwszego dnia następującego po zakończeniu
okresu dotychczasowej Umowy.

4. Umowa może zostać przedłużona przez Użytkownika niebędącego konsumentem - w
rozumieniu kodeksu cywilnego - na dalszy czas określony, w przypadku uiszczenia przez
takiego Użytkownika Opłaty abonamentowej

a. za kolejny okres rozliczeniowy w wysokości zgodnej z wybranym wcześniej
Pakietem

b. za kolejny okres rozliczeniowy w wysokości zgodnej z innym niż wcześniej wybrany
przez Użytkownika Pakietem,
w czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego okresu abonamentowego, na podstawie
Faktury

proforma

wystawionej

przez

Administratora

i

przesłanej

na

adres

e-mail

Użytkownika lub z inicjatywy własnej Użytkownika bez wcześniejszego wystawienia Faktury
proforma przez Administratora.

5. Wybrany przez Użytkownika niebędącego konsumentem - w rozumieniu kodeksu cywilnego
- Pakiet wchodzi w życie od pierwszego dnia następującego po zakończeniu poprzedniego
okresu Umowy. W przypadku uiszczenia przez Użytkownika Opłaty abonamentowej za
przedłużenie Umowy, Administrator w terminie 3 dni wystawi i prześle na wskazany adres
Użytkownika fakturę obejmującą wpłaconą kwotę.

6. Brak wniesienia przez Użytkownika niebędącego konsumentem - w rozumieniu kodeksu
cywilnego - Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego okresu abonamentowego w
ostatnim miesiącu opłaconego okresu abonamentowego powoduje wygaśnięcie Umowy z
końcem ostatniego dnia okresu wybranego Pakietu oraz zablokowanie z tą chwilą
Użytkownikowi niebędącemu konsumentem - w rozumieniu kodeksu cywilnego - dostępu
do Usług dostępnych w Pakiecie oraz wszelkich ustawień i konfiguracji Konta Użytkownika.

7. Po wygaśnięciu Umowy Administrator przez 30 dni zachowuje ustawienia i konfiguracje
Konta Użytkownika dostępne w Pakietach, po czym są one bezpowrotnie i automatycznie
usuwane. W przypadku wykupienia przez Użytkownika dowolnego Pakietu będącego w
ofercie Administratora w ciągu wskazanych w uprzednim zdaniu 30 dni, ustawienia i
konfiguracje Konta nie będą automatycznie usunięte i będą dostępne dla Użytkownika.

8. W trakcie obowiązywania Umowy w zakresie wybranego przez Użytkownika Pakietu może
on przejść na Pakiet wyższy za zgodą Administratora. O zamiarze zmiany Pakietu na Pakiet
wyższy Użytkownik winien poinformować Administratora w dowolny sposób wskazany na
Stronie WWW.

9. Po otrzymanej od Użytkownika niebędącego konsumentem - w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego - informacji o zamiarze zmiany Pakietu na wyższy i zgodzie
Administratora na przejście na Pakiet wyższy, Administrator wystawia fakturę obejmującą
cenę Pakietu wyższego pomniejszoną o część uiszczonej przez Użytkownika za dany
miesiąc Opłaty abonamentowej należnej Administratorowi za wykupiony Pakiet niższy, od
dnia wystawienia faktury do końca czasu trwania opłaconego okresu abonamentowego.
Pakiet wyższy obowiązuje w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami – w
rozumieniu kodeksu cywilnego - od dnia wskazanego w fakturze jako termin zapłaty.
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10.

Po otrzymanej od Użytkownika będącego konsumentem - w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego - informacji o zamiarze zmiany Pakietu na wyższy i zgodzie
Administratora na przejście na Pakiet wyższy, Pakiet wyższy obowiązuje od dnia
wskazanego w informacji o zgodzie Administratora na przejście na Pakiet wyższy,
przypadającego jednak nie później niż 10 dni od daty wyrażenia zgody.

11.

Rozwiązanie Umowy następuje:
a.

w chwili uzgodnionej przez Użytkownika i Administratora w przypadku rozwiązania
Umowy za porozumieniem stron,

b.

w

chwili

doręczenia

Użytkownikowi

oświadczenia

o

rozwiązaniu

Umowy

przez

Administratora ze skutkiem natychmiastowym,

c. w chwili upływu okresu wypowiedzenia złożonego przez Administratora w wypadkach, o
których mowa w punkcie X.15 Regulaminu,
d.

w chwili wygaśnięcia Umowy,

e. po upływie 14 dni od dnia doręczenia Administratorowi oświadczenia o wypowiedzeniu
Umowy z powodu odmowy akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika – w
sytuacji,

gdy

Administrator

nie

utrzymał

w

stosunku

do

dotychczasowych

Użytkowników dotychczasowego jego brzmienia,

12.

Umowa

wygasa w

razie

upływu

okresu

jej aktywacji

w wybranym

przez

Użytkownika Pakiecie, jeżeli przed zakończeniem wybranego okresu aktywacji nie została
przedłużona w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
13. Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w razie jednego z następujących działań Użytkownika lub zdarzeń jego dotyczących:
a.

umyślnego nieprzestrzegania postanowień Umowy lub Regulaminu,

b.

zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do
danych innych Użytkowników,

c.

wykorzystywania Usług do celów niezgodnych z prawem,

d.

działania na szkodę Administratora,

e.

ujawnienie przez Użytkownika hasła do posiadanego Konta dla nieoznaczonego kręgu
osób, w szczególności w serwisach warezowych,

f.

likwidacji

Użytkownika

lub

wykreślenia

Użytkownika

z

rejestru

działalności

gospodarczej, jeżeli dany Użytkownik jest przedsiębiorcą albo śmierci Użytkownika
będącego osobą fizyczną.
14. W razie rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Użytkownikowi nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Administratora, a w szczególności roszczenia
odszkodowawcze i roszczenie o zwrot części Opłaty abonamentowej odpowiadającej
okresowi pozostającemu do zakończenia Umowy zgodnie z wybranym Pakietem.
15. Administrator może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia
z następujących przyczyn:
a.

podjęcia przez Administratora decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usług,

b. podjęcia przez Administratora decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności
gospodarczej.
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16.

Okres wypowiedzenia w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w punkcie X.15
wynosi

30

dni

od

daty

doręczenia

Użytkownikowi

oświadczenia

Administratora

o

wypowiedzeniu Umowy jednym z następujących środków porozumiewania się na odległość:
poczta, poczta elektroniczna, fax. Nieodebranie przesyłki poleconej przez Użytkownika lub
data

skutecznego

wysłania

wiadomości

elektronicznej

ma

skutek

doręczenia

Użytkownikowi.

17.

W razie wypowiedzenia Umowy przez Administratora, o którym mowa w punkcie
X.15,Użytkownikowi przysługuje zwrot nadpłaconej Opłaty abonamentowej odpowiadającej
okresowi pozostałemu od dnia upływu okresu wypowiedzenia do dnia do którego Opłata
abonamentowa została wniesiona przez Użytkownika z góry. Zwrot części Opłaty
abonamentowej nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy na numer rachunku
bankowego wskazanego przez Użytkownika.

18. Konto Użytkownika zostanie usunięte przez Administratora w terminie 6 miesięcy od dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniej zawartej Umowy lub w terminie 12 miesięcy od daty
Rejestracji, jeżeli Użytkownik nie zawierał nigdy Umowy. O planowanym usunięciu Konta
Administrator poinformuje Użytkownika na 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta
wskazując jednocześnie sposób postępowania pozwalającego na zapobiegnięcie temu.

XI.
1.

Zasady odpłatności

Wynagrodzeniem pobieranym przez Administratora z tytułu świadczenia Usług na rzecz
Użytkownika jest Opłata abonamentowa.

2.

Wysokość Opłaty abonamentowej dotyczącej wybranego przez Użytkownika Pakietu jest
ustalana na podstawie obowiązującego w chwili zawarcia lub przedłużania Umowy Cennika,
opublikowanego na Stronie WWW.

3.

Do Opłat abonamentowych określonych w Cenniku będzie każdorazowo doliczany podatek
od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej ustawowej wysokości.

4.

W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego Opłata abonamentowa wymagalna jest miesięcznie z dołu w terminie do 5 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczona była przez Administratora na
rzecz Użytkownika Usługa płatna – zgodnie z wybranym Pakietem

5.

W przypadku innych Użytkowników niż wymienieni w pkt. XI.4 Opłata abonamentowa
wymagalna jest miesięcznie z góry, w terminie do 5 dnia danego miesiąca, za wyjątkiem
pierwszego miesiąca obowiązywania Umowy, kiedy dokonanie Opłaty abonamentowej
aktywuje Usługę płatną w wybranym przez Użytkownika Pakiecie .

6.

Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dokonuje
zapłaty Opłaty abonamentowej na podstawie faktury przesłanej przed terminem jej
wymagalności na adres mailowy Użytkownika w formacie PDF lub drogą pocztową na adres
korespondencyjny Użytkownika – zgodnie z jego dyspozycją zawartą w Formularzu.

7.

Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dokonuje
zapłaty Opłaty abonamentowej:
a.

w chwili aktywowania Usługi w związku z zawarciem Umowy,
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b. w przypadku przedłużania Umowy – w terminie wskazanym w fakturze Proforma, którą
Administrator przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez Użytkownika,

c. w

przypadku

przedłużania

Umowy

z

własnej

inicjatywy

Użytkownika

bez

wcześniejszego wystawienia Faktury proforma przez Administratora - w terminie
wybranym samodzielnie przez Użytkownika,

d. w przypadku zmiany Pakietu z niższego na wyższy– w terminie wskazanym w Fakturze
proforma, którą Administrator przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez
Użytkownika.

8.

Administrator po otrzymaniu płatności od Użytkownika niebędącego konsumentem w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wystawia fakturę, którą przesyła w formacie PDF
na

adres

mailowy

Użytkownika

lub

drogą

pocztową

na

adres

korespondencyjny

Użytkownika – zgodnie z jego dyspozycją zawartą w Formularzu.

9.

Administrator wystawia i przesyła Użytkownikowi faktury w formacie PDF, zapewniając
autentyczność pochodzenia oraz integralności treści, na co Użytkownik wyraża zgodę,
wybierając w Formularzu taką formę otrzymywania faktury. Użytkownik może cofnąć zgodę
na

otrzymywanie

faktur

w

formacie

PDF

drogą

elektroniczną

poprzez

złożenie

Administratorowi oświadczenia wysłanego na adres jego siedziby w formie pisemnej, w
którym złoży dyspozycję przesyłania faktur wyłącznie w formie papierowej za pomocą
poczty.

10. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym, kartą kredytową lub e-przelewem
Dotpay. Użytkownik jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty,
w sposób nie budzący wątpliwości poprzez wskazanie nazwy Użytkownika, wybranego
okresu trwania Umowy oraz wybranego Pakietu.
11. Terminem zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Administratora.
12. W

przypadku

opóźnienia

w

zapłacie

Administrator

ma

prawo

naliczenia

odsetek

ustawowych za czas opóźnienia.

13. Zmiany Cennika będą ogłaszane na Stronie WWW i nie stanowią zmiany Regulaminu.
Ewentualna zmiana Cennika po chwili zawarcia przez Użytkownika Umowy pozostaje bez
wpływu na wysokość Opłat abonamentowych należnych Administratorowi od Użytkownika
do końca wybranego okresu czasu trwania Umowy.

14. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi w części – na zasadach wskazanych w
punktach X. 17 lub XVII.4 - jedynie w przypadku dokonania wypowiedzenia Umowy przez
Administratora oraz rozwiązania Umowy na skutek odmowy zaakceptowania przez
Użytkownika zmian w Regulaminie, które mają wpływ na jego prawa i obowiązki.
15. Rozliczenia

transakcji

kartą

kredytową

i

e-przelewem

przeprowadzane

są

za

pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

XII.

Informacje publiczne a dane osobowe w nich zawarte

1. Administrator w ramach Portalu ponownie wykorzystuje informacje publiczne udostępnione
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, a

17 | S t r o n a

także w innych ogólnodostępnych rejestrach publicznych, na zasadach wynikających z
przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji pu blicznej (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 782).
2.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udostępniana na
Portalu jest informacją publiczną.

3. Udostępniane na Portalu dane dotyczące podmiotów, którym udzielone zostały zamówienia,
są również informacją publiczną w związku ze zgodą wyrażoną przez te podmioty w postę powaniu przetargowym na upublicznienie informacji zawierających ich dane osobowe w
przypadku udzielenia im zamówienia.

4. W przypadku, gdy publikacja danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w
centralnym repozytorium bądź innym ogólnodostępnym rejestrze publicznym narusza prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa lub jest obarczona błędami, zaś
dane te są wykorzystane na Portalu, podmiot którego prawa zostały bezprawnie naruszone
może zażądać od Administratora zaniechania ich wykorzystywania na Portalu. Administrator
zawiesi wykorzystywanie wymienionych wyżej danych na okres wyjaśniania sprawy przez
właściwy organ administracji państwowej lub sąd do czasu prawomocnego jej

rozstrzy-

gnięcia. Warunkiem zawieszenia wykorzystywania danych jest wykazanie, iż podmiot domagający się zaniechania podjął stosowne kroki prawne, w przedmiocie naruszenia jego
praw, przeciwko podmiotowi zamieszczającemu informacje w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium bądź innym ogólnodostępnym rejestrze publicznym. Na
uzasadniony wniosek podmiotu, którego prywatność – w przypadku osoby fizycznej - lub
tajemnica przedsiębiorstwa – w przypadku przedsiębiorstw – zostały naruszone publikacją
danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej, w centralnym repozytorium bądź innym ogólnodostępnym rejestrze publicznym lub ponownym wykorzystaniem tych informacji
publicznych przez Administratora, Administrator może zaniechać wykorzystywania tych danych na Portalu również bez wykazywania faktów opisanych w zdaniu uprzednim.

XIII.
1.

Dane osobowe Użytkowników

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w celu wykonania i
rozliczenia Umowy, prowadzenia forum dyskusyjnego a także kontaktu z Użytkownikiem
Administrator przetwarza dane osobowe wskazane przez Użytkownika w zakresie zawartym w
Formularzu, w formularzu rejestracyjnym lub udostępnione Administratorowi dobrowolnie w
inny sposób.

2

Podanie danych w zakresie danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym jest
dobrowolne, jednakże konieczne do Rejestracji. Podanie danych w zakresie danych osobowych
wymaganych w Formularzu jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia Umowy.
Administrator jest administratorem tych danych osobowych w ujęciu ustawy o ochronie danych
osobowych. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora,
mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

3

Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez
kontakt na adres e-mail biuro (małpa) przetargi (kropka) edu (kropka) pl lub w formie
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pisemnej pod adresem siedziby Administratora. Użytkownik może skorzystać również z prawa
dostępu do swoich danych i ich poprawiania za pośrednictwem kontaktu telefonicznego z
Administratorem pod numerem podanym w panelu administracyjnym, przy czym, korzystając z
tej formy dostępu do swoich danych, Użytkownik godzi się na weryfikację jego tożsamości
przez Administratora poprzez potwierdzenie niektórych informacji ujętych w formularzu
rejestracyjnym, w tym wpisanego tam hasła dostępu do danych osobowych, oraz na to, iż
rozmowa z Administratorem zostanie automatycznie zarejestrowana.
4

Administrator, będąc administratorem opisanych powyżej danych osobowych w ujęciu
ustawowym, przetwarza te dane osobowe z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2002 r., Nr 144, Poz. 1204, z późn. zm.).

5

Administrator

zobowiązuje

się

do

ochrony

danych

osobowych

przed

dostępem

nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom poza
przypadkami, kiedy taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
6

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim podmiotom,
ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą w
szczególności oglądalności Portalu i nie zawierają jakichkolwiek danych pozwalających na
identyfikację poszczególnych Użytkowników.

7

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy wszelkie dane osobowe dotyczące Użytkownika
przekazane w związku z wykonywaniem Umowy – za wyjątkiem tych wskazanych w punkcie
XIII.8 - podlegają usunięciu z bazy danych Administratora.

8

Po rozwiązaniu Umowy dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora wyłącznie
w zakresie dopuszczonym przez prawo, w szczególności ustaw, o których mowa w punkcie
XIII.4. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator
przetwarza tylko te spośród danych osobowych, które są:
a) niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi w wybranym przez Użytkownika Pakiecie;

b)

niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług
świadczonych przez Administratora, za zgodą Użytkownika i w zakresie dopuszczonym przez prawo;

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług, o którym mowa w punkcie XIII.11;
d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

11. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika
z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone
korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie
niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla
celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

12. Administrator nie zestawia danych osobowych Użytkownika z przybranym przez niego - w
związku ze świadczonymi przez Administratora Usługami - pseudonimem.
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XIV.
1

Odpowiedzialność

Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie
świadczonych Usług.

2

Administrator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Użytkownikom i Gościom Portalu w
ramach Usług rozwiązania techniczne, w tym zabezpieczenia, były na możliwie wysokim
dostępnym

poziomie

technologicznym.

Nie

oznacza

to

jednak,

że

będą

one

zawsze

wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości przesyłanego
Formularza, formularza rejestracyjnego lub przygotowanych dla Użytkownika lub Gościa Portalu
dokumentów bądź treści przed włamaniami i ingerencją osób trzecich.
3

Administrator nie jest zobowiązany do udostępniania informacji o wszystkich zamówieniach
publicznych, a jedynie tych, które udało mu się wprowadzić do własnych baz danych.

4

Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za weryfikację, prawdziwość lub
rzetelność

informacji

pochodzących

z

rejestrów

publicznych

lub

Biuletynu

Zamówień

Publicznych.
5

Użytkownik lub Gość Portalu podejmujący jakiekolwiek działania na podstawie informacji
publicznych podawanych na Portalu ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenia we własnym
zakresie, czy dane i informacje podane do publicznej wiadomości przez stosowny organ są
prawdziwe i nie zawierają omyłek pisarskich lub rachunkowych.

6

Administrator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi będącemu
konsumentem

w

rozumieniu

kodeksu

cywilnego

spowodowaną

niewykonaniem

lub

nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
jest

następstwem

okoliczności,

za

które

Administrator

nie

ponosi

odpowiedzialności.

Administrator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi niebędącemu
konsumentem
nienależytym

w

rozumieniu

wykonaniem

kodeksu

Umowy,

cywilnego,

która

jest

spowodowaną
wynikiem

niewykonaniem

umyślnego

lub

postępowania

Administratora.
7

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty bezpośrednie, pośrednie lub
moralne Użytkowników, którzy zawarli z Administratorem Umowę, powstałe w wyniku:
a) niezawinionego przez Administratora braku dostępności Usług, w szczególności braku
dostępności spowodowanej działaniem czynników niezależnych od Administratora (awarie
kabli,

sprzętu

lub

oprogramowania

w

sieciach

operatorów

telekomunikacyjnych,

komórkowych itp.) i osób trzecich, na które Administrator nie miał wpływu oraz nie mógł
im zapobiec,
b) wadliwego funkcjonowania używanego przez Użytkownika komputera lub innego sprzętu,
bądź używanego przez Użytkownika w ich ramach oprogramowania czy sposobu łączności,
c)

nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Usług lub narzędzi oferowanych w
ramach Umowy,

d) opóźnienia

w

dostępności

Usług,

która

jest

wynikiem

działania

podmiotów,

za

pośrednictwem których Administrator wykonuje swe Usługi (np. banki),
e) opóźnień w publikacji informacji publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych lub innych
rejestrach wykorzystywanych przez Administratora w ramach świadczonych Usług,
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f)

jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o sporządzone przez Administratora analizy
autorskie bądź zestawienia bazujące na informacji publicznej opublikowanej w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub innym rejestrze wykorzystywanym przez Administratora w
ramach świadczonych Usług, która okazała się błędna lub nieprawdziwa, co wpłynęło na
wynik analizy lub zestawienia,

g) wadliwego funkcjonowania używanego przez Użytkownika komputera lub innego sprzętu,
bądź używanego przez Użytkownika w ich ramach oprogramowania czy sposobu łączności,
h) zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób
ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Administratora,
i)

podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Formularzu lub w formularzu
rejestracyjnym albo braku zaktualizowania tych informacji za pomocą wiadomości mailowej
przesłanej do Administratora,

j)

naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika,

k) działania siły wyższej,
l)

niedostarczenia

wiadomości

poczty

elektronicznej

z

przyczyn

niezależnych

od

Administratora,
m) ujawnienia treści wiadomości mailowej, które nastąpi w wyniku udostępnienia przez
Użytkownika danych dostępowych do konta poczty elektronicznej (tj. nazwy konta lub
hasła) lub, które nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za będące wynikiem jego aktywności szkody lub
straty bezpośrednie, pośrednie lub moralne Gości Portalu a także Użytkowników, którzy nie
zawarli z Administratorem Umowy, w tym w szczególności za szkody takie jak utrata
przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej lub innej, za wyjątkiem

szkód będących

wynikiem umyślnego działania

Administratora. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Gości
Portalu a także Użytkowników, którzy nie zawarli z Administratorem Umowy, wynikające z:
a) z braku dostępności Usług,
b) wadliwego funkcjonowania używanego przez Gościa Portalu lub Użytkownika, który nie
zawarł z Administratorem Umowy, komputera lub innego sprzętu, bądź używanego
oprogramowania czy sposobu łączności,
c)

zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób
ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Administratora,

d) naruszenia postanowień Regulaminu przez Gościa Portalu lub Użytkownika, który nie zawarł
z Administratorem Umowy,
e) działania siły wyższej,
f)

opóźnień w publikacji informacji publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych lub innych
rejestrach wykorzystywanych przez Administratora w ramach świadczonych Usług,

g) wykorzystywania przez Gościa Portalu lub Użytkownika, który nie zawarł z Administratorem
Umowy informacji dostępnych na Stronie WWW lub uzyskanych za pośrednictwem Usług
udostępnianych przez Administratora nieodpłatnie, do jakiejkolwiek aktywności lub do
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czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Gościa Portalu lub
Użytkownika, który nie zawarł z Administratorem Umowy lub inny podmiot.
6.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dostęp do Usług i korzystanie z nich przez
osoby, które Użytkownik upoważnił do dostępu do Usługi lub którym udostępnił dane
umożliwiające logowanie się na Koncie Użytkownika, w tym za działania i zaniechania
takich osób, a także za swoje działania lub zaniechania w zakresie zabezpieczenia dostępu
do Usługi.

7.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby Usługa była świadczona w sposób stały,
nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody bądź straty bezpośrednie, pośrednie lub moralne wynikające z
krótkotrwałych albo zaplanowanych przerw technicznych w dostępności Usług i związany z
tym brak dostępu do Konta, w tym w szczególności za szkody takie jak utrata przychodów
lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
lub innej.

8. W zakresie dozwolonym przez prawo, odpowiedzialność Administratora za szkody bądź
straty bezpośrednie, pośrednie lub moralne spowodowane niewłaściwym wykonaniem lub
niewykonaniem Umowy lub pozostające w związku z niewłaściwym wykonaniem lub
niewykonaniem Umowy ograniczona jest do wysokości odpowiadającej wartości Opłat
abonamentowych wniesionych przez Użytkownika w okresie abonamentowym, w którym
wystąpiła szkoda bądź strata.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, przez Gościa Portalu lub
Użytkownika, bez autoryzacji Administratora zawartych na Portalu danych, informacji bądź
wygenerowanych przy pomocy Programu zestawień lub analiz autorskich w celu podania do
publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu. Wykorzystanie przez Gościa
Portalu lub Użytkownika bez autoryzacji Administratora zawartych na Portalu danych,
informacji bądź wygenerowanych przy pomocy Programu zestawień lub analiz autorskich w
celu

podania

do

publicznej

wiadomości

w

środkach

masowego

przekazu,

rodzi

odpowiedzialność odszkodowawczą dokonującego powyższego naruszenia Gościa Portalu
lub Użytkownika za poniesioną na skutek tego przez Administratora szkodę w zakresie strat
i utraconych korzyści.

XV.

Kary umowne

1. Użytkownik, który zawarł Umowę z Administratorem zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Administratora kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy
przypadek naruszenia zakazu wykorzystania bez autoryzacji Administratora zawartych na
Portalu danych, informacji bądź wygenerowanych przy pomocy Programu zestawień lub analiz
autorskich, w celu podania do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.

2. Użytkownik, który zawarł Umowę z Administratorem zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Administratora kary umownej w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za ujawnienie
hasła do posiadanego Konta dla nieoznaczonego kręgu osób, w szczególności w serwisach
warezowych.
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3. Użytkownik, który zawarł Umowę z Administratorem, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Administratora kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) za samodzielne lub przez korzystające z Konta Użytkownika osoby - skopiowanie przy
wykorzystaniu narzędzi informatycznych co najmniej 30 % zawartości Portalu celem
umożliwienia sobie lub innemu podmiotowi utworzenia podobnego serwisu internetowego do
tego prowadzonego przez Administratora. Za zawartość Portalu w znaczeniu niniejszego
punktu Regulaminu uznawane są również zamieszczone na Portalu informacje publiczne.
4.

Zastrzeżone w punktach XV.1, XV.2 i XV.3 kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Administratora odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej
w sytuacji, kiedy kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Administratora szkody.

XVI.

1

Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik lub Gość Portalu mogą zgłaszać zastrzeżenia dotyczące Usług oferowanych przez
Administratora w formie reklamacji.

2

Reklamacje mogą być składane w stosunku do Administratora w następującej formie:

a. w formie elektronicznej na adres email reklamacje (małpa) przetargi (kropka) edu (kropka)
pl;

b. w formie elektronicznej poprzez przesłanie do Administratorowi uzupełnionego formularza
reklamacyjnego;

c. w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.
3

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a.

oznaczenie danych Użytkownika lub Gościa Portalu umożliwiających jego identyfikację,

b.

określenie przedmiotu reklamacji w sposób umożliwiający odniesienie się do niego przez
Administratora,

c.

4

datę zgłoszenia i dane osoby, która zgłasza reklamację.

Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację spełniającą wymogi z punktu XVI.3
Regulaminu nie później niż w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Administratora.

XVII.

Zmiany Regulaminu

1. Administrator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
2. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji o
zakresie zmian na Stronie WWW oraz jednoczesne jej przesłanie na adres mailowy
Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym lub Formularzu. Zmiany wchodzą w życie
w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 30 dni od daty
udostępnienia ich na Stronie WWW.

3. Administrator, wprowadzając zmiany w Regulaminie może zaznaczyć, iż dotyczą one tylko
Użytkowników, którzy w chwili poinformowania o zmianach nie mają zawartej Umowy z
Administratorem. W takiej sytuacji zmiany w Regulaminie nie dotyczą Użytkowników,
którzy mają zawartą Umowę z Administratorem do końca terminu jej obowiązywania, przy
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czym dla określenia terminu jej obowiązywania nie jest brane pod uwagę ewentualne jej
przedłużenie na dalszy czas określony. Zmiany Regulaminu obowiązują – w sytuacji
opisanej

w

niniejszym

punkcie

–

Użytkowników,

którzy

mają

zawartą

Umowę

z

Administratorem, od pierwszego dnia następującego po wygaśnięciu lub rozwiązaniu
Umowy obowiązującej w trakcie poinformowania o wprowadzeniu zmian, chyba, że przed
tym

dniem

zostanie

złożone

przez

Użytkownika,

który

ma

zawartą

Umowę

z

Administratorem oświadczenie o odmowie akceptacji zmian Regulaminu. Oświadczenie, o
którym mowa w zdaniu uprzednim winno być złożone w formie pisemnej lub za pomocą
poczty elektronicznej i powoduje usunięcie Konta Użytkownika w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia Administratorowi ,nie wcześniej jednak niż przed terminem obowiązywania
zawartej Umowy.

4. Użytkownik, którego praw i obowiązków zmiany dotyczą, ma prawo do odmowy akceptacji
zmian Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu powinna być zakomunikowana
Administratorowi

przez

Użytkownika

w

formie

pisemnej

lub

za

pomocą

poczty

elektronicznej w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach.

5. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia
doręczenia odmowy do Administratora. W tym terminie następuje również usunięcie Konta
Użytkownika. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika, który nie ma
zawartej z Administratorem Umowy powoduje usunięcie Konta Użytkownika po upływie 14
dni od dnia doręczenia odmowy do Administratora.

6. Jeżeli wprowadzane zmiany w Regulaminie wynikają z konieczności dostosowania jego
treści do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub są związane z koniecznością
niezwłocznego zapobieżenia stratom lub szkodom, które mogą ponieść

Administrator lub

Użytkownicy w przypadku braku dokonania natychmiastowych zmian treści Regulaminu,
Administrator

jest

zwolniony

z

obowiązku

zachowania

terminu

dla

zawiadomienia

Użytkowników, o którym mowa w punkcie XVII.2 Regulaminu.

7. Nieistotne zmiany Regulaminu, które pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki
Użytkownika,

w

szczególności

zmiana

Cennika

lub

zawartości

Pakietów

mająca

zastosowanie tylko do przyszłych Umów, wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia i
wymagają wyłącznie poinformowania Użytkownika drogą mailową o ich wprowadzeniu. W
przypadku zmian, które pozostają bez wpływu na jego prawa i obowiązki, Użytkownikowi
nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.

8. Brak wyraźnej odmowy akceptacji zmian ze strony Użytkownika w terminie 14 dni od dnia
poinformowania Użytkownika o zmianach jest równoznaczny z akceptacją wprowadzanych
zmian w Regulaminie.

9. Z powodu zmian Regulaminu lub wygaśnięcia Umowy na skutek braku akceptacji tych
zmian ze strony Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w
stosunku do

Administratora, w tym roszczenia odszkodowawcze – poza zwrotem

nadpłaconej opłaty abonamentowej na zasadach opisanych w Regulaminie.

XVIII.

Postanowienia końcowe
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1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym
dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem

a

Administratorem,

której przedmiotem

jest

świadczenie przez Administratora Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest
prawo polskie.

2. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a Administratorem będą rozstrzygane przez sąd
właściwy, ustalony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie
ewentualne

spory

powstałe

pomiędzy

Użytkownikiem

niebędącym

konsumentem

w

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a Administratorem będą rozstrzygane przez sąd
rzeczowo właściwy dla dzielnicy Kraków – Śródmieście w Krakowie.
3.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem
sądu lub ostateczną decyzją administracyjną za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe
postanowienia pozostają w mocy.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 15 lipca 2014 roku.
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