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§1. Warunki ogólne korzystania z serwisu IodoExpert.pl
1.

Dostęp i korzystanie ze strony www.iodoexpert.pl („zwana dalej: Serwisem") jest zapewniany przez Legal Innovation
Technologies Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („zwana dalej Usługodawcą”) na
zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.

Serwis oraz usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności są skierowane do osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego jak i do innych podmiotów gospodarczych z wyłączeniem osób
fizycznych (Konsumentów), zwani dalej Klientami oraz Użytkownikami.

3.

Użytkownik korzystający z serwisu jest zobowiązany do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym regulaminie bez
względu na korzystanie ze strony będąc zalogowanym do Serwisu lub jako gość strony niezalogowany.

4.

Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona niezwłocznie po dokonaniu
zmian w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu będzie traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu lub
wprowadzonych zmian.
§2. Użytkowanie Serwisu

1.

Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności w sposób zgodny z prawem,
regulaminem oraz innymi dokumentami udostępnionymi w ramach Serwisu, a normującymi zasady korzystania do
poszczególnych usług.

2.

Wszelkie informacje pozyskane w ramach korzystania z serwisu są informacjami przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotu lub
osoby (prowadzącej działalność gospodarczą lub reprezentującej podmiot), której te informacje udostępniono w ramach
świadczenia usługi. Zakazane jest w szczególności rozpowszechnianie, udostępnianie, modyfikowanie, wykorzystywanie
uzyskanych informacji w sposób inny niż umówiony między stronami.
§3. Prawo autorskie

1.

Zawartość serwisu, jego forma graficzna, użyte sposoby prezentacji, prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe do serwisu,
prawa do elementów tekstowych, aplikacji, zdjęć, baz danych, elementów graficznych stanowią wyłączną własność
Usługodawcy, lub wskazanych osób trzecich.

2.

Korzystając z serwisu użytkownik serwisu zobowiązuje się w/w praw Usługodawcy nie naruszać. Poprzez zapłatę
wynagrodzenia, lub przez samo korzystanie z serwisu użytkownik serwisu ani Klient nie nabywają żadnych ze wskazanych w
ust. 1 powyżej praw.

3.

Zawartości serwisu bez wyraźnej zgody Usługodawcy nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, publikować,
odsprzedawać, transmitować, udostępniać tak aby był on dostępny dowolnym osobom w czasie przez nich wybranym lub w
jakikolwiek inny sposób w całości i części, poza przypadkami dozwolonymi przez obowiązujące przepisy prawa.

4.

Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w serwisie danych do dalszej odsprzedaży bez zgody Usługodawcy wyrażonej w
wyraźny sposób jest zabronione, co korzystając z niego użytkownik serwisu akceptuje. Kopiowanie i powielanie informacji
zawartych w serwisie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zgody w formie pisemnej przez Usługodawcę. Naruszenie
tych zasad stanowi naruszenie przepisów prawa.

5.

Klient może wykorzystywać zawartość serwisu w celu nawiązywania nowych kontaktów handlowych, jak również zdobycia
wiedzy rynkowej wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności za efekty
kontaktów handlowych oraz decyzji biznesowych podjętych na podstawie zawartości serwisu przez Klienta, czy użytkownika
serwisu.

6.

Użytkownik serwisu nie może bez zgody Usługodawcy wykorzystywać informacji zawartych w serwisie do sporządzania
opracowań i analiz oraz prowadzenia działalności konsultingowej lub doradczej.

7.

Użytkownik serwisu ponosi odpowiedzialność za wskazane w ust. 1 – 6 powyżej działania osób trzecich jeśli korzystały z jego
urządzeń, lub uprawnień.
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8.

Naruszenie przez użytkownika serwisu zapisów ust. 1 – 6 powyżej powoduje wypowiedzenie umowy, zablokowanie dostępu
do serwisu i obowiązek zapłaty na rzecz Usługodawcy kary umownej w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
za każdy przypadek złamania tych zasad. Użytkownik serwisu zobowiązany jest również do zwrotu na rzecz Usługodawcy
kosztu ustalenia danych osoby korzystającej z urządzenia za pomocą którego dokonano złamania w/w zasad oraz koszty
windykacji należnej kary umownej oraz odszkodowania. Kwota kary umownej, zwrot w/w kosztów i odszkodowanie płatne
jest w ciągu 14 dni od daty doręczenia wezwania.

9.

Ustalenie wysokości kar umownych wskazanych powyżej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania przenoszącego wskazane
kwoty.
§4. Dostępność

1. Usługodawca ma prawo dokonania przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu o czym poinformuje Klienta w stosownym
komunikacie.
2. W przypadku błędnej konfiguracji oprogramowania Klienta lub podaniu nieprawidłowych danych technicznych niezbędnych do
wykonania usługi w sposób prawidłowy Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi do czasu
usunięcia usterki przez Klienta (maksymalny termin usunięcia usterki to 7 dni roboczych).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w przypadku, gdy dane użytkownika serwisu lub
Klienta są nieprawdziwe.
4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługę wykonać prawidłowo i zgodnie z jej opisem. Usługodawca jednakże nie
ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku wystąpienia problemów technicznych, w
szczególności w przypadku awarii sieci z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
5. W przypadku zaistnienia zdarzeń opisanych w ust. 1 – 4 powyżej Klient nie może żądać od Usługodawcy obniżenia, ani zwrotu
wynagrodzenia.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, ani utratę danych lub inną szkodę użytkownika serwisu
oraz Klienta związaną z korzystaniem z niego.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika serwisu oraz Klienta za zdarzenia opisane w ust. 1 – 4
powyżej.
8. Usługodawca może ingerować w profil użytkownika serwisu oraz Klienta w celu usunięcia nieprawidłowości w jego
funkcjonowaniu oraz funkcjonowaniu serwisu.
9. Usługodawca zastrzega prawo do wstrzymania dostępu do bezpłatnej części serwisu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
10. Usługodawca może wstrzymać dostęp do płatnej części serwisu w razie naruszenia przez Klienta regulaminu, zamówienia lub
umowy współpracy oraz niedotrzymania terminu płatności wynagrodzenia, co nie pozbawia Usługodawcy innych
przewidzianych regulaminem lub umową uprawnień. Za okres wstrzymania dostępu do serwisu z przyczyn podanych w
punkcie poprzedzającym Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie.
11. Usługodawca poinformuje Klienta o wstrzymaniu dostępu i jego przyczynach pocztą elektroniczną na podany przez klienta w
umowie-zamówieniu adres poczty elektronicznej.
§5. Dozwolone użycie
1.

2.

Usługodawca udziela zgody na dostęp i korzystanie z serwisu, z zastrzeżeniem następujących warunków:
a.

Nie należy kopiować ani rozpowszechniać żadnych części Witryny, w tym między innymi treści stron, podstron, umów,
regulaminów czy polityk internetowych, w jakimkolwiek sposób bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie;

b.

Nie należy zmieniać ani nie modyfikować żadnej części Witryny;

c.

Nie należy wyłączać ani nie ingerować w żadne funkcje związane z bezpieczeństwem Witryny;

d.

Nie wolno korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który może mieć wpływ na dostęp użytkownika do tej Witryny;

e.

Nie wolno używać Witryny w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem, zniesławiający, napastliwy, obelżywy,
oszukańczy lub obsceniczny lub w jakimkolwiek innym niewłaściwym celu.

Każde naruszenie powyższych warunków stanowi naruszenie Regulaminu serwisu.
§6. Naruszenie warunków

1.

W przypadku naruszenia warunków korzystania z Serwisu przez Klienta, Usługodawca jest uprawniony do:
a. Wydania ostrzeżenie z wezwaniem do natychmiastowego zaprzestania naruszania warunków korzystania

b. Jeśli Klient jest zarejestrowanym użytkownikiem, natychmiastowego, czasowego lub stałego wycofania Twojego prawa do
korzystania z naszej strony.
c. Ujawnienia informacji organom ścigania, jeżeli jest konieczne.
d. Wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.
b. Powyższe nie wyklucza dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia na drodze sadowej.
§7. Zastrzeżenia
Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem, błędami
lub innymi czynnikami występującymi w sieci mogącymi negatywnie wpływać na oprogramowanie i sprzęt korzystających z
Serwisu, jednakże Usługodawca nie może zagwarantować, że ten Serwis jest wolny od złośliwego oprogramowania lub błędów.
Klient jest odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i kontroli antywirusowych w celu spełnienia wymagań
dotyczących bezpieczeństwa danych.
§8. Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2.

Usługodawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z
zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - RODO. W celu realizacji wymogów bezpieczeństwa
Usługodawca dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.

3.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Zamawianie produktów i usług w ramach serwisu
możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Podanie danych wymaganych w
procesie zakładania Konta jest konieczne do rejestracji Konta i prawidłowego wykonywania usług przez Usługodawcę. Dane
osobowe dotyczące Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę na podstawie zawartej umowy. Dane osobowe
Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu i zakresie określonym w treści umowy wraz z
załącznikami. Nie wyklucza to przetwarzania danych w związku z inną podstawą w szczególności na podstawie wyrażonej
zgody.

4.

Szczegóły dotyczące polityki prywatności, w szczególności informacji o uprawnieniach przysługujących osobom, których
dane dotyczą znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie głównej serwisu pod adresem
www.iodoexpert.pl/politykaprywatnosci
§10. Postanowienia końcowe

1. Stwierdzenie nieważności w całości lub części któregokolwiek z zapisów regulaminu, istotnych warunków umowy o
współpracy, czy zamówienia nie uchybia ważności pozostałych.
2. Zmiany zawartych porozumień i złożonych oświadczeń wymagają pisemnej formy ich złożenia pod rygorem nieważności.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.iodoexpert.pl
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
5. W przypadku zmiany Regulaminu:

a.1. Usługodawca poinformuje Klienta o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie
internetowej
a.2. Klient jest uprawniony wypowiedzenia umowy o korzystanie z serwisu w sytuacji zmiany regulaminu w terminie
14 dni. Brak sprzeciwu lub wypowiedzenia w związku z tym poczytuje się jako zgodę na wprowadzone zmiany.
6. Klient nie może przenieść na inny podmiot uprawnień wynikających z umowy o współpracę oraz powiązanym z nim profilem
oraz kontem.

7.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie
spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

