REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1
[Postanowienia ogólne]
1.

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną na portalu
www.madejwrobelplus.pl oraz zasady świadczenia tych usług przez Usługodawcę – Madej Wróbel Plus Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700) ul. Magazynowa 45, KRS 0000634643, NIP
9542768400.
3.

Każdy Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z
portalu www.madejwrobelplus.pl.

4.

Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.

§2
[Definicje]
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1) Regulamin – należy rozumieć niniejszy regulamin;
2) Usługodawca - Madej Wróbel Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41700) ul. Magazynowa 45;

3) Usługobiorca – użytkownik, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która korzysta z usług portalu www.madejwrobelplus.pl lub korzysta ze stron udostępnionych
zgodnie z prawem przez Usługodawcę, zobowiązany do przestrzegania poniższych postanowień;

4) Usługa elektroniczna - usługa wykonana przez www.madejwrobelplus.pl poprzez wysyłanie i odbieranie
danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz
ich przechowywania, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym
dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.).

§3
[Rodzaj i zakres świadczonych Usług]

1. Usługodawca za pośrednictwem www.madejwrobelplus.pl świadczy następujące usługi:
a)

dostęp do formularza kontaktowego, umożliwiającego Usługobiorcy bezpłatny kontakt z Usługodawcą,

b) informacyjne, w postaci danych kontaktowych z Usługodawcą, dzięki którym Usługobiorca może
zapoznać się z ofertą Usługodawcy.

§4
[Wymagania techniczne]

1. Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usług elektronicznych, wymagane jest zapewnienie
następujących, minimalnych warunków technicznych:
a)

podłączenie do Internetu,
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b) przeglądarka internetowa obsługująca język html,
c)

posiadanie poczty elektronicznej.

2. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji
mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów
komputerów.

1.

2.
3.

§5
[Zawarcie i rozwiązanie umowy]
Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia
umowy dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi elektronicznej, co jest zgodne z akceptacją
postanowień Regulaminu.
Regulamin zostaje udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie www.madejwrobelplus.pl.
Usługodawca daje możliwość wydrukowania i utrwalenia postanowień Regulaminu Usługobiorcy.
§6
[Ochrona danych osobowych]

1. W ramach korzystania przez Usługobiorcę z Usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę może dochodzić
do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w następującym zakresie: imienia oraz adresu poczty
elektronicznej przy wypełnianiu formularza kontaktowego. Wskazane dane nie zawierają tożsamości Usługobiorcy,
jednakże w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe, dlatego Usługodawca obejmuje je
pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

2. Każdorazowo korzystając z Usługi elektronicznej Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę
jego danych osobowych udostępnionych poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie
www.madejwrobelplus.pl. w celu podjęcia kontaktu z Usługodawcą, a tym samym umożliwienie Usługodawcy
udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze świadczonych
przez Usługodawcę Usług elektronicznych znajdują się w Klauzuli informacyjnej w przypadku korzystania z
formularza kontaktowego zamieszczonej na stronie www.madejwrobelplus.pl.
§7
[Prawo własności intelektualnej]

1. Usługodawca informuje, że Usługa elektroniczna świadczona na stronie www.madejwrobelplus.pl zawiera
dokumenty oraz oprogramowania chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne
będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.

2. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością strony,
bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

3. Usługodawca udziela Usługobiorcy prawa do korzystania ze strony www.madejwrobelplus.pl wyłącznie w celu
związanym z korzystaniem z Usługi, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Upoważnienie, o którym mowa w
niniejszym ustępie udzielone jest Usługobiorcy wyłącznie na okres korzystania z Usługi.

4. Zabronione jest dokonywanie jakiejkolwiek dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji,
kopiowania, reprodukowania itp. jakichkolwiek elementów strony www.madejwrobelplus.pl w szczególności
poprzez korzystanie z algorytmów, programów, urządzeń, które zakłócają lub mogą zakłócić zwykłe działanie
strony lub obciążać znacznie urządzenia systemu informatycznego lub połączeń sieciowych.

5. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca informuje, że korzystanie lub rozporządzanie treściami wskazanymi w
niniejszym paragrafie, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Usługodawcy lub innego uprawnionego podmiotu.
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§8
[Postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 lutego 2020 roku.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
3. Zmiana Regulaminu zostanie podana do wiadomości Usługobiorcy poprzez opublikowanie nowej wersji na
stronie www.madejwrobelplus.pl.

4. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie
www.madejwrobelplus.pl.

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.madjwrobelplus.pl w formie umożliwiającej jego pobranie,
odtwarzanie, utrwalania i wydrukowanie. Każdy może się zapoznać z treścią Regulaminu.

6. Właściwym prawem materialnym i procesowym dla świadczonych przez Usługodawcę Usług jest prawo polskie.
7. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w braku
polubownego rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
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