Intelitech
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI
DOSTĘPU DO APLIKACJI MENEDŻER PROJEKTÓW
Aplikacja internetowa udostępniona jest pod adresem internetowym http://www.intelitech.ftp.pl oraz http://www.intelitech.pl przez firmę
Intelitech Maciej Zagozda z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 6-8, kod pocztowy 70-546, zwana dalej Aplikacją na zasadach określonych
w regulaminie.

DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE
Termin „Dostawca” to firma Intelitech Maciej Zagozda, NIP: 852-219-38-64
Termin „Aplikacja” to aplikacja internetowa Menedżer Projektów dostępna pod adresem internetowym http://www.intelitech.ftp.pl oraz
http://www.intelitech.pl
Termin „Użytkownik” to osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjna nie mającą osobowości prawnej korzystająca z testowej lub
komercyjnej wersji aplikacji.
Termin „Autoryzowana transakcja” to transakcja potwierdzona i zaakceptowana przez podmiot obsługujący płatności Dostawcy: bank lub/i firma
rozliczającą płatności kartami kredytowymi
Termin „Okres rozliczeniowy” to wykupiony czas dostępu do aplikacji przez Użytkownika. Okres rozliczeniowy może być 3, 6 lub 12 miesięczny
Termin „Abonament” to dostęp do aplikacji na czas określony okresem rozliczeniowym
Termin „Regulamin” to niniejszy regulamin korzystania z aplikacji

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać zgodnie z prawdą dane osobowe i/lub dane reprezentowanego podmiotu zgodnie z
formularzem rejestracyjnym udostępnianym na stronie internetowej przed udzieleniem dostępu do Aplikacji.
Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianie swoich danych podanych
przy rejestracji.
Dostawca dostarczy niniejszy Regulamin wraz z danymi dostępowymi do aplikacji na podstawie otrzymanego formularza Rejestracyjnego w
sposób integralny w postaci załącznika do wiadomości poczty elektronicznej. Otrzymanie niniejszego regulaminu i akceptacja jego warunków
potwierdzone zostaną poprzez prawidłowe logowanie użytkownika do Aplikacji.
Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik zagubi hasło lub nie będzie potrafić wprowadzić odpowiednich,
znanych mu danych podczas procedury odzyskiwania hasła, wskutek czego nie będzie mógł korzystać z Aplikacji.

OKRES KORZYSTANIA Z APLIKACJI
Dostawca za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje Użytkownika o terminie upływu okresu rozliczeniowego oraz o sposobie
wniesienia opłaty przedłużającej okres rozliczeniowy w celu dalszego korzystania z aplikacji.
Wniesienie opłaty do Dostawcy przez Użytkownika jest podstawą do kontynuacji usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Użytkownicy mogą wnosić opłaty w formie określonej przez Dostawcę w serwisie internetowym http://www.intelitech.pl
Po dokonaniu opłaty przez Użytkownika, Dostawca wystawi i prześle w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika fakturę VAT za
wykupiony abonament.
Użytkownik upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i przesłania jej drogą elektroniczną na podany adres e-mail
Użytkownika.
W razie nie dokonania opłaty za korzystanie z aplikacji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania informacji o upłynięciu okresu
rozliczeniowego od Dostawcy lub licząc od dnia wygaśnięcia ważności abonamentu Użytkownika, Dostawca automatycznie zmieni status konta
Użytkownika na konto zablokowane, co oznacza jednoznacznie z brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.
Użytkownik może, bez podania przyczyn zrezygnować z korzystania z aplikacji. Rezygnacja dla swej ważności wymaga formy pisemnej.
Dostawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji zablokuje dostęp do konta.
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Wszystkie dane wprowadzone do aplikacji przez Użytkownika będą przechowywane w aplikacji maksymalnie przez 60 dni od daty zablokowania
konta. Po tym okresie Dostawca zastrzega sobie usunięcie danych Klienta.
W przypadku rezygnacji Użytkownika przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowym, opłaty wniesione przez Użytkownika nie są zwracane.
Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usług, za które Użytkownik wniósł opłatę, o ile nie doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu
przez Użytkownika.
Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Dostawca zobowiązuje się do poinformowania o tym
Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem.
Powiadomienie będzie miało formę informacji dostępnej na stronie internetowej www.intelitech.pl w dziale „Aktualności”, opcjonalnie informacja
zostanie rozesłana również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dostawca zastrzega sobie, że typowym oknem prac konserwacyjnych aplikacji jest niedziela w godzinach 20:00 – 24:00. Podczas prowadzenia
prac konserwacyjnych dostęp do Aplikacji może być wstrzymany.

ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Korzystanie z aplikacji jest odpłatne na zasadach określonych w momencie zakupu abonamentu lub w serwisie internetowych
http://www.intelitech.pl
Użytkownik ma możliwość wyboru okresu rozliczeniowego, zdefiniowanego na: 3, 6 lub 12 miesięcy w zależności od własnej preferencji. Opłata
dla danego okresu rozliczeniowego należy wnosić z góry.
Dla rozliczonej i potwierdzonej transakcji Dostawca wystawi Użytkownikowi fakturę VAT i prześle ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na
podane przez Użytkownika konto e-mail.
W przypadku, gdy Użytkownik dopuści się zwłoki we wniesieniu opłaty, Dostawca zawiadomi Użytkownika drogą elektroniczna, za pomocą
poczty elektronicznej, i wyznaczy mu termin do uregulowania należności.
Po bezskutecznych próbach uzyskania od Użytkownika opłaty po upływie terminu uregulowania należności Dostawca ma prawo zablokować
konto Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA
Dane osobowe wprowadzone do aplikacji wykorzystywane są w celu poprawnego funkcjonowania aplikacji oraz właściwych rozliczeń pomiędzy
Użytkownikiem, a Dostawcą.
Dostawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych Użytkownika wprowadzonych do aplikacji. Dostawca nie odpowiada za
treść danych wprowadzonych przez Użytkownika.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich modyfikowania.
Dostawca nie udostępni, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa danych Użytkownika osobom trzecim.
Po przez zarejestrowanie konta w aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach administracyjnym i
marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY USŁUGI
Dostawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji oraz zobowiązuje się do udzielenia Użytkownikowi pomocy
w pojawiających się problemach.
Dostawca będzie uwzględniać zmiany przepisów prawnych i dokonywać aktualizacji aplikacji, nie obciążając jednocześnie Użytkownika
dodatkowymi kosztami.
Dostawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty, w tym za szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa,
przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego
działania aplikacji.
W żadnych okolicznościach dostawca, ani też programiści czy dystrybutorzy programów dostawcy, nie ponoszą odpowiedzialności za poniższe
szkody, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości ich wystąpienia:
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1. Utratę lub uszkodzenie danych;
2. Szkody szczególne, uboczne, pośrednie oraz szkody, których nie można było przewidzieć przy akceptacji regulaminu, ani też w trakcie
korzystania z aplikacji;
3. Utracone zyski, kontakty handlowe, dochody, przerwy w działalności firmy użytkownika, reputację ani też przewidywane oszczędności;
4. Nie prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego Użytkownika;
5. Nie prawidłowe funkcjonowanie systemu łączności z aplikacją.
Ustawodawstwa niektórych krajów nie przewidują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód ubocznych lub szkód, których
nie można było przewidzieć przy akceptowaniu regulaminu, dlatego też powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w
przypadku niektórych użytkowników.

PRAWA AUTORSKIE DO PRODUKTU/USŁUGI
Wyłączne prawa autorskie do aplikacji oraz serwisu internetowego znajdującego się w Internecie pod adresem http://www.intelitech.ftp.pl oraz
http://www.intelitech.pl należą do Macieja Zagozdy, ul. Wielka Odrzańska 18A/4, 70-535 Szczecin oraz jego dostawców. Prawa autorskie
podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Z 1994r. Nr 24 Poz.83 ze
zm.).
Użytkownik zobowiązany jest do udostępniania identyfikatora i hasła dostępu do usługi wyłącznie osobom uprawnionym, tj. użytkownikom
będącym pracownikom podmiotu reprezentowanego przez Użytkownika. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim hasła głównego (hasła
dla identyfikatora „administrator”), innych szczegółowych parametrów technicznych i funkcjonalnych które otrzymał, a które nie są niezbędne
osobom trzecim do prawidłowej pracy z Aplikacją.
Użytkownik zobowiązany jest, tam gdzie w sposób oczywisty występuje takie ryzyko, do działania przeciwdziałającego skopiowaniu danych
zawartych w Aplikacji, w tym również ogólnej autorskiej koncepcji funkcjonalnej i technicznej programu, zasad funkcjonowania, wyglądu i
układu graficznego, nazwy produktu. Użytkownik zobowiązany jest do skuteczności takiego działania w miarę swoich możliwości.

BRAK GWARANCJI NA PRODUKT/USŁUGĘ
Z zastrzeżeniem gwarancji wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dostawca nie udziela na niniejszą aplikacją czy też w
zakresie wsparcia technicznego jakichkowiek gwarancji, w tym także rękojmi, ani też nie ustala jakichkolwiek warunków, wyraźnych czy
domniemanych, a w szczególności domniemanych gwarancji czy warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu ani też
gwarancji czy warunków nienaruszania praw osób trzecich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU
Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ukazania się w serwisie internetowym http://www.intelitech.pl lub przesłaniu
na konto poczty elektronicznej Użytkownika.
Poprzez zarejestrowanie konta w aplikacji oraz każdorazowego logowania się na swoje konto przez Użytkownika, Użytkownik potwierdza, że
zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego warunki.
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