Warunki Konta Użytkownika

§ 1 Definicje
Regulamin - niniejszy dokument określający warunki korzystania z cyfrowych właściwości SVANTEK,
jak również prawa i obowiązki SVANTEK i użytkownika.
SVANTEK digital property - dowolne strony internetowe lub platformy oprogramowania Svantek
oferujące bezpłatne lub odpłatne usługi
Użytkownik - podmiot wykorzystujący własność cyfrową SVANTEK.
Konto użytkownika - dostępne dla użytkownika po zalogowaniu się (wprowadzeniu loginu i hasła), za
pośrednictwem którego Użytkownik indywidualnie korzysta z właściwości cyfrowych SVANTEK.
SVANTEK - SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-872) przy ulicy Strzygłowskiej 81, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000192065, kapitał zakładowy 100.000 PLN opłacony w
całości, numer REGON: 002175672, numer NIP: 5270105272
Reseller - podmiot zajmujący się dystrybucją produktów i usług SVANTEK oraz sprzedażą ich
Użytkownikowi pod jego nazwiskiem i w jego imieniu.
Urządzenie SVANTEK - urządzenie zakupione od SVANTEK lub resellera.
Usługi płatne - funkcjonalności, które są przedmiotem dodatkowych opłat zgodnie z Cennikiem
SVANTEK.
Usługi bezpłatne - dostęp do podstawowych funkcjonalności obiektów cyfrowych Svantek
dostępnych za pośrednictwem Konta Użytkownika.

§ 2 Przepisy ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z Konta Użytkownika.
2. Postanowienia Regulaminu wraz z obowiązującymi przepisami prawa określają prawa i obowiązki
Użytkownika, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności SVANTEK.
3. SVANTEK może zapewnić ograniczony dostęp do swoich materiałów informacyjnych i aktualizacji
oprogramowania poprzez Konto użytkownika.
4. Warunkiem dostępu do materiałów opisanych w §2.3 jest założenie Konta przez Użytkownika.
Użytkownik w momencie zakładania konta wypełnia odpowiednie pola formularza rejestracyjnego i
potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował Regulamin. Po założeniu konta, poprzez sam fakt każdego
kolejnego logowania, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu.
5. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane w momencie rejestracji nie naruszają
przepisów prawa i ogólnie obowiązujących zasad postępowania, nie są obraźliwe i nie zawierają
gróźb wobec osób trzecich.

§ 3 Konto użytkownika
1. Przekazanie danych uwierzytelniających Konto Użytkownika osobom trzecim nie jest zalecane i
może być realizowane wyłącznie na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
2. Użytkownik ma prawo do założenia i korzystania z jednego konta w tym samym czasie.
3. Konto, które nie zostało zalogowane przez użytkownika przynajmniej raz w roku, może zostać
usunięte przez SVANTEK bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.
4. Każde nowo utworzone konto podlega aktywacji dokonywanej przez SVANTEK. Aby aktywować
nowe konto, proszę postępować zgodnie z instrukcjami SVANTEK.
5. Użytkownik może w każdej chwili sam usunąć swoje konto.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, SVANTEK ma prawo do czasowego lub
trwałego zablokowania Konta Użytkownika.

§ 4 Korzystanie z cyfrowej własności SVANTEK
1. Korzystanie z cyfrowych właściwości SVANTEK jest dobrowolne.
2. Nie wolno wykorzystywać właściwości cyfrowych SVANTEK do celów innych niż wynikające z
Regulaminu, w szczególności nielegalnych lub nieodpowiednich zgodnie z ogólnie przyjętymi
standardami.
3. W przypadku wykrycia błędów lub nieprawidłowości podczas korzystania przez Użytkownika z
własności cyfrowej SVANTEK, Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać swojej wiedzy do
oszukańczych celów i niezwłocznie poinformować o tym fakcie SVANTEK lub resellera.
6. Próby spowodowania jakichkolwiek zakłóceń w własności cyfrowej SVANTEK, jak również
korzystanie z dodatkowych programów, które umożliwiają wykorzystanie własności cyfrowej
SVANTEK do celów innych niż opisane w Regulaminie, skutkują natychmiastowym zablokowaniem
Konta Użytkownika.
7. Zabronione jest ukrywanie prawdziwego adresu IP, utrudnianie identyfikacji lub omijanie innych
środków bezpieczeństwa oraz używanie nielegalnych środków podczas uzyskiwania dostępu do konta
UŻYTKOWNIKA.
8. SVANTEK zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego wstrzymania eksploatacji obiektu
cyfrowego SVANTEK.
9. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące własności cyfrowej SVANTEK powinny być zgłaszane
bezpośrednio u resellera lub na adres kontaktowy SVANTEK: marketing@svantek.com.pl

§ 5 Odpowiedzialność
1. SVANTEK dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągłą i prawidłową pracę cyfrowej własności
SVANTEK oraz aby korzystanie z niej było możliwe dla użytkowników najpopularniejszych
przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych i różnych typów komputerów. SVANTEK nie

ponosi jednak odpowiedzialności za to, czy możliwa będzie eksploatacja w pełni funkcjonalnej
własności cyfrowej SVANTEK z dowolnego komputera, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności
za problemy techniczne i wszelkiego rodzaju blokady (np. zapory ogniowe, blokady, karty graficzne
itp.) występujące w sprzęcie komputerowym Użytkownika.
2. SVANTEK nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań opisanych w § 3 pkt 6 Regulaminu.
3. SVANTEK nie jest zobowiązany do przechowywania loginów i haseł użytkowników. W przypadku
utraty, zapomnienia, udostępnienia osobom trzecim lub niemożności zalogowania się na swoje konto
z jakiegokolwiek innego powodu, SVANTEK nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
4. SVANTEK nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani bezpośrednio, ani pośrednio, za jakiekolwiek
straty lub utracone zyski, które mogą powstać podczas korzystania przez Użytkownika z cyfrowej
własności SVANTEK.
5. SVANTEK nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii jakiegokolwiek systemu
telekomunikacyjnego lub innego systemu transmisji danych, a tym samym utraty danych w związku z
wykorzystaniem własności cyfrowej SVANTEK.

§ 6 Prawa autorskie
1. Wszystkie materiały, logo, oznaczenia, znaki towarowe i wszystkie treści prezentowane na
cyfrowej własności SVANTEK są własnością SVANTEK i są chronione prawem autorskim - ich
kopiowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody SVANTEK jest zabronione.
2. Każde nieautoryzowane wykorzystanie jakiegokolwiek materiału dostępnego poprzez własność
cyfrową SVANTEK stanowi naruszenie praw autorskich, praw własności przemysłowej i skutkuje
podjęciem odpowiednich działań prawnych przez SVANTEK.
3. Nazwa "SVANTEK" podlega również ochronie prawnej jako właściwa nazwa udostępnionej
funkcjonalności. Użycie tej nazwy do celów innych niż wynikające z Regulaminu w jakiejkolwiek
formie (opis produktu, oprogramowanie, funkcje, aukcje, oferty, wydarzenia, itp.) bez pisemnej
zgody SVANTEK jest zabronione i stanowi naruszenie praw osobistych SVANTEK.

§ 7 Przepisy końcowe
1. SVANTEK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania
przyczyny. Skonsolidowany tekst Regulaminu po wprowadzeniu zmian będzie regularnie publikowany
na stronie internetowej SVANTEK.com dostępnej dla Użytkownika. Informacja o każdej zmianie
Regulaminu zostanie również wysłana do Użytkownika na adres e-mail podany przy zakładaniu konta.
2. Użytkownik, poprzez sam fakt zalogowania się na Konto, potwierdza fakt zapoznania się z
aktualnym brzmieniem Regulaminu. Logowanie do i korzystanie z własności cyfrowej SVANTEK w tej
formie stanowi bezwarunkową akceptację aktualnej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku braku akceptacji aktualnego Regulaminu podczas logowania, Użytkownik nie ma
prawa do korzystania z Konta Użytkownika, co jest równoznaczne z rezygnacją z konta Użytkownika.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla
siedziby SVANTEK.

