Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,
b. prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora serwisu,
c. zasady polityki prywatności,
d. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną,
e. tryb postępowania reklamacyjnego,
f. zasady ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu.
2. Użyte w niniejszym regulaminie wyrazy oraz wyrażenia, które zostały zdefiniowane
poniżej, należy rozumieć w sposób następujący:
a. regulamin – niniejszy regulamin serwisu www.indexcopernicus.com,
b. administrator – Index Copernicus Sp. z o.o. ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem
KRS 0000403736, NIP 701-032-66-98, Regon 145900211, o kapitale zakładowym
w wysokości 475.000,00 zł., w całości wpłaconym;
c. serwis – www.indexcopernicus.com;
d. użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która korzysta z serwisu
www.indexcopernicus.com (zarówno stały użytkownik, który dokonał rejestracji
i posiada swoje konto w serwisie jak i osoba jedynie odwiedzająca serwis, która nie
dokonała rejestracji);
e. konto – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących
i opisujących

osobę

danego

użytkownika,

przekazywanych

dobrowolnie

i samodzielnie przez użytkownika do serwisu;
f. baza kont – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie
przez wszystkich użytkowników do serwisu, które są gromadzone i przetwarzane
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w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez administratora za
zgodą użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.
§2
Wymagania techniczne
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z system informatycznym, którym
posługuje się administrator:
a. połączenie z siecią Internet;
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera
dokumentów hipertekstowych w formacie HTML, powiązanych w sieci Internet
przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz
umożliwiającą zapis plików Cookie;
c. w przypadku użytkowników dokonujących rejestracji – posiadanie konta poczty
elektronicznej – adresu e- mail.
§3
Zawarcie umowy i założenie konta
1. Każdorazowe korzystanie z serwisu www.indexcopernicus.com jest równoznaczne
z zaakceptowaniem regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny dla użytkownika nieodpłatnie za pośrednictwem
serwisu www.indexcopernicus.com, w formie, umożliwiającej jego pozyskanie,
odtwarzanie oraz utrwalanie.
3. Użytkownik rozpoczynający korzystanie z serwisu oświadcza, że:
a. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
b. podane przez niego materiały oraz informacje nie naruszają jakichkolwiek praw
osób trzecich,
c. zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje regulamin i zobowiązuje się
przestrzegać jego postanowień.
4. Użytkownik może dokonać rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego dostępnego w serwisie.
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5. Podczas zakładania konta (rejestracji) użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe,
pełne i dokładne informacje wymagane przez administratora.
6. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie udostępniania osobom
trzecim swojego personalnego hasła, niezbędnego do zalogowania się do serwisu.
7. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta w serwisie poprzez zalogowanie
się w nim i wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego prośby o usunięcie
swojego konta. Po otrzymaniu takiej prośby, administrator usunie wskazane konto bez
zbędnej zwłoki.
8. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi, wynikających
z posiadania konta w serwisie na osoby trzecie.
9. Użytkownik jest uprawniony do administrowania swoim kontem w serwisie,
w szczególności do dodawania i aktualizowania danych i informacji w ramach swojego
konta.
§4
Prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora serwisu
1. Użytkownik korzystający z serwisu, zobowiązuje się:
a. nie dystrybuować żadnych treści zamieszczonych w serwisie przez administratora,
na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania jego uprzedniej pisemnej zgody;
b. nie zmieniać treści oraz formy materiałów udostępnionych w serwisie przez
administratora bądź też innych użytkowników serwisu;
c. nie dokonywać czynności polegających na omijaniu, blokowaniu oraz nie
podejmować innego rodzaju działań polegających na zakłócaniu funkcjonowania
elementów zabezpieczenia serwisu;
d. nie instalować w serwisie żadnego oprogramowania;
e. nie zbierać danych osobowych oraz informacji o pozostałych użytkownikach
serwisu;
f. nie korzystać z serwisu w celu pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub
w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem;
g. nie umieszczać treści o charakterze bezprawnym w świetle ustawodawstwa i
regulacji prawnych Rzeczypospolitej Polskiej;
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h. nie zamieszczać materiałów, które są przedmiotem ochrony praw autorskich
i majątkowych osób trzecich bez ich uprzedniej zgody;
i. do korzystania z serwisu w sposób zgody z prawem, dobrymi obyczajami, oraz
w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych
interesów administratora;
j. niezwłocznie powiadomić administratora serwisu o wszelkich próbach naruszenia
zasad bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby trzecie
do tego nieupoważnione.
2. Użytkownik serwisu jest uprawniony do korzystania z serwisu zgodnie z jego
dostępnymi w danym momencie funkcjonalnościami i usługami.
3. Administratorowi przysługuje prawo do:
a. usunięcia z serwisu materiałów i informacji udostępnionych przez jego
użytkowników naruszających postanowienia niniejszego regulaminu;
b. usunięcia z serwisu kont użytkowników, którzy naruszyli postanowienia
niniejszego regulaminu;
c. prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu, mogących powodować czasowe
utrudnienia w korzystaniu z serwisu i jego usług.
4. W szczególnych przypadkach, mających bezpośrednio wpływ na bezpieczeństwo
serwisu, administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia
świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i prowadzenia

prac

konserwacyjnych mających na celu przywrócenie pełnego bezpieczeństwa serwisu.
§5
Polityka prywatności
1. Użytkownik ma pełne prawo do ochrony swojej prywatności zgodnie z Polityką
Prywatności stosowaną przez administratora - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych jest administrator serwisu, który przetwarza dane
osobowe - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- w celu właściwego wykonania usług oraz w celu dokonania rejestracji użytkownika.
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3. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże podanie danych
osobowych jest warunkiem rejestracji użytkownika w serwisie.
4. Użytkownik serwisu może w każdej chwili przeglądać, poprawiać oraz aktualizować
swoje dane osobowe podane w serwisie.
§6
Zgłaszanie reklamacji
1. W

przypadkach

niewykonania

lub

nienależytego

wykonania

usług

przez

administratora, użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej:
office@indexcopernicus.com
3. Żeby reklamacja mogła być rozpatrzona wiadomość powinna zawierać: oznaczenie
użytkownika (w tym adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez administratora w terminie do 30 dni roboczych
od dnia jej otrzymania. O wyniku reklamacji administrator powiadomi użytkownika na
adres poczty elektronicznej (wskazany w reklamacji).
5. Użytkownik, na prośbę administratora, jest obowiązany do złożenia dodatkowych
wyjaśnień dotyczących reklamacji. Na czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień,
o których mowa w zdaniu poprzednim, terminy reklamacyjne zostają zawieszone
i zaczynają biec dalej po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień.
§7
Prawa autorskie
1. Wszelkie materiały zamieszczane przez użytkowników stanowią utwór w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
2. Oprócz materiałów umieszczanych przez użytkowników, wszelkie inne treści
znajdujące się w serwisie, w tym między innymi: materiały tekstowe, oprogramowanie,
grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo, reklamy należą do lub są
licencjonowane przez administratora oraz są przedmiotem praw autorskich, praw
ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej
administratora lub licencjodawców administratora.
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4. Treści, których właścicielem lub, do których korzystania uprawniony jest administrator
serwisu nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane,
przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem
licencji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody administratora
serwisu.
5. Korzystanie przez użytkownika z serwisu i zamieszczanie przez niego w serwisie
określonych materiałów stanowi potwierdzenie, iż użytkownikowi przysługują prawa
do umieszczenia takich materiałów oraz, że jest uprawniony do udzielenia, wskazanych
w regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. W razie braku stosownych praw czy też
uprawnień, wszelkie konsekwencje z tego wynikające obciążają użytkownika serwisu.
6. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec administratora
serwisu ze względu umieszczenia przez użytkownika materiałów w serwisie czy też
z tytułu udzielenia przez użytkownika, zgodnie z postanowieniami regulaminu,
licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez administratora z
udzielonych przez użytkownika praw, użytkownik jest zobowiązany dopełnić
wszelkich czynności, celem zadośćuczynienia roszczeniom w tym przedmiocie, jeżeli
są one uzasadnione.
§8
Odpowiedzialność
1. Niezależnie

od

pozostałych

postanowień

regulaminu,

które

wyłączają

odpowiedzialność administratora, nie odpowiada on również:
a. za treści udostępniane przez użytkowników w serwisie i szkody wynikłe z tego
tytułu;
b. za materiały pobrane z serwisu przez jego użytkowników lub wysłane za
pośrednictwem sieci internet przez użytkowników;
c. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu, utratę danych użytkownika
powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich;
d. za działania użytkowników polegające na niezgodnym z prawem albo regulaminem
wykorzystaniu materiałów dostępnych w serwisie;
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e. za podanie przez użytkowników nieprawdziwych bądź niepełnych informacji przy
rejestracji konta;
f. za usunięcie konta użytkownika lub jakiegokolwiek materiału zamieszczonego
przez użytkownika z przyczyn określonych w regulaminie;
g. za naruszenie przez użytkowników serwisu praw osób trzecich, w szczególności za
naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich;
h. za zastosowanie się przez użytkownika serwisu do zaleceń, wskazówek, treści
materiałów umieszczanych przez innych użytkowników serwisu;
i. za zmiany, jakie może wprowadzić w serwisie lub za trwałe zaprzestanie działania
serwisu;
j. za usunięcie, uszkodzenie lub niezachowanie materiałów umieszczanych przez
użytkowników w serwisie;
k. za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i poufności hasła przez użytkownika
serwisu;
l. za szkody, które użytkownik może ponieść w związku z dostępnością
zewnętrznych witryn lub zasobów;
m. za przechowywanie materiałów w serwisie.
§9
Zmiany regulaminu
1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień
regulaminu. Ewentualne zmiany postanowień regulaminu będą udostępniane na
bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu, ze pośrednictwem serwisu wraz z
informacją o ich dokonaniu. Ponadto każdy użytkownik posiadający konto w serwisie,
zostanie poinformowany o zmianie postanowień regulaminu, poprzez wiadomość
wysłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji
konta.
2. Po opublikowaniu w wyznaczonym do tego miejscu lub po otrzymaniu informacji
o zmianie postanowień regulaminu, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się
z dokonanymi zmianami. Kolejne logowanie do serwisu dokonane po takim
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opublikowaniu oznacza bezwarunkową akceptację przez użytkownika nowej treści
regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji dla nowych postanowień regulaminu, użytkownik
powinien powstrzymać się od logowania do serwisu i niezwłocznie powiadomić
administratora o swojej decyzji.
4. Oświadczenie o braku akceptacji dla zmian w regulaminie będzie równoznaczne
z usunięciem konta użytkownika w serwisie.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo powszechnie obowiązujące
w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w sprawie, orzeknie o nieważności jakiegokolwiek
postanowienia niniejszego regulaminu, postanowienie zostanie usunięte z regulaminu
w sposób

nienaruszający

integralności

pozostałych

postanowień.

Pozostałe

postanowienia regulaminu pozostaną w mocy i będą wykonalne.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie
mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie
danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszelkie informacje o naruszeniu przez użytkowników postanowień niniejszego
regulaminu należy kierować na adres: office@indexcopernicus.com.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04-11-2016 r.
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