REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem z serwisu
zarejestrowanego pod domeną archiwumallegro.pl, będącego systemem informatycznym pod
nazwą Allekontrola („Serwis”).
I. Definicje pojęć
•

Serwis – system informatyczny pod nazwą Allekontrola zarejestrowany pod domeną
archiwumallegro.pl.

•

Wydawca – Wydawcą Serwisu jest spółka AdInspire Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przyokopowej 33, kod pocztowy 01208.

•

Użytkownik Serwisu - Użytkownikiem Serwisu jest osoba, która na podstawie odrębnej
umowy licencyjnej otrzymała dostęp do Serwisu.

•

Umowa – Umowa licencyjna zawarta pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem Serwisu.

•

Regulamin – niniejszy Regulamin w całości, ustalony przez Wydawcę na podstawie art. 8
ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2013 poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

II. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
•

Wydawca świadczy na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy i zgodnie z Regulaminem
usług świadczonych drogą elektroniczną.

•

Postanowienia Regulaminu są dla Użytkownika wiążące.

•

Regulamin jest udostępniany w Serwisie w formie, która pozwala Użytkownikowi
swobodnie go pobierać, utrwalać i zapisywać.

•

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uchylenia Regulaminu w każdym czasie.
Strony zgodnie ustalają, że Wydawcy przysługuje prawo jednostronnej zmiany treści
Regulaminu. W takim przypadku Wydawca poinformuje Użytkownika o zmianie, z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, Forma poinformowania o zmianie jest właściwa dla
kontaktów roboczych między Stronami (email lub pismo lub kontakt telefoniczny).

•

Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną dane, hasła dostępu i inne informacje
umożliwiające mu korzystanie z Serwisu.

•

Wydawca zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji Serwisu.

•

Każdy Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

•

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane z użyciem
jego hasła.

•

Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności
Wydawcy względem Użytkownika za szkodę na osobie lub za niewykonanie lub
nienależyte świadczenie Usług.
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III. Zasady działania Serwisu
•

Serwis działa w godzinach od godziny 6:00 do godziny 18:00. Wydawca zastrzega sobie
prawo do uniemożliwienia dostępu w godzinach pomiędzy godziną 18:00 a godziną 6:00.

•

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Serwisu w sposób niezgodny z jego charakterem
i przeznaczeniem. Nie może on zakłócać lub uniemożliwiać korzystania z Serwisu innym
Użytkownikom. W szczególności nie wolno mu zakłócać działania Serwisu zarówno
w sposób automatyczny tj. przy użyciu wszelkiego rodzaju robotów, „pająków” lub narzędzi
do przeszukiwania lub pobierania witryn jak i przy użyciu innych urządzeń służących do
pobierania i indeksowania jakiejkolwiek części Serwisu, lub też w sposób godzący
w integralność systemu informatycznego Serwisu.

•

Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych dostępu do swojego konta osobom
trzecim w szczególności innym jednostkom budżetowym. Użytkownik zobowiązuje się
korzystać z dostępu tylko i wyłącznie wg liczby stanowisk określonych w umowie.

•

Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników
jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim
zawartych.

•

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane na stronach internetowych,
do których archiwów udostępnia Serwis. Wydawca nie ponosi również odpowiedzialności
za treści zawarte na stronach internetowych lub bezpośrednio w plikach, do których mogą
bezpośrednio prowadzić dane udostępnione przez Serwis.

IV. Warunki techniczne świadczenia dostępu do Systemu
•

Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu jest spełnienie przez Użytkownika
wymagań, o których mowa poniżej tj. posiadania:
•

połączenia z siecią Internet,

•

przeglądarki Internetowej (np. Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.6, Google
Chrome), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów
hipertekstowych (HTML), rozszerzonych o dokumenty JavaScript oraz z rozszerzeniem
umożliwiającym wyświetlanie obiektów Adobie Flash w wersji 9.0,

•

programu pozwalającego na przeglądanie plików w formacie pdf (Portable Document
Format).

•

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez
Użytkownika spowodowaną korzystaniem przez Użytkownika ze sprzętu lub połączenia
telekomunikacyjnego nie spełniającego wymogów określonych w ust. 1.

•

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez
Użytkownika spowodowaną niestosowanie się przez Użytkownika do warunków
technicznych korzystania z Serwisu
.
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V. Zablokowanie serwisu i kary umowne
•

Wydawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z Serwisu przez
Użytkownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia postanowień
Regulaminu. O fakcie założenia blokady, o której mowa powyżej Użytkownik zostanie
poinformowany drogą elektroniczną. Blokada zostanie zdjęta dopiero po otrzymaniu przez
Wydawcę od Użytkownika satysfakcjonujących wyjaśnień odnośnie zaistniałej sytuacji.

•

W przypadku, gdy Użytkownik w czasie obowiązywania Umowy podejmować będzie
działalność konkurencyjną w stosunku do Wydawcy w tym poprzez świadczenie usług
o takim samym lub podobnym charakterze Wydawca ma prawo zablokować dostęp do
całości lub części Serwisu.

•

Za każdy dzień przerwy w działaniu Serwisu, będący następstwem zawinionych działań lub
zaniechań Wydawcy, Użytkownikowi przysługuje uprawienie do żądania kary umownej
zgodnie z Umową.

•

Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu po dacie wygaśnięcia licencji, Wydawca ma prawo
ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie wg cennika, na podstawie zużycia odsłon przez
Użytkownika lub za każdy dzień korzystania z Serwisu, wyliczony wg opłaty
abonamentowej podzielonej na ilość dni wykorzystywania Systemu po zakończeniu trwania
licencji.

•

Użytkownik powinien zgłosić zaistnienie przerwy w działaniu Serwisu w dniu, w którym
przerwa zaistniała.

•

Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje oraz zasięgać informacji, dotyczących działania
Serwisu drogą elektroniczną pisząc na adres email: allekontrola@adinspire.com lub
wysyłając pisma na adres Wydawcy.

•

Wydawca udzieli odpowiedzi na wszelkie zgłoszone przez Użytkowników reklamacje
i zapytania w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
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