

Regulamin Portalu „Księgowi Przyszłości”

§ 1.
Przedmiot Regulaminu
Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442), określa w szczególności rodzaj i zakres usług świadczonych
na Portalu „Księgowi Przyszłości” oraz warunki świadczenia tych usług, a także tryb postępowania
reklamacyjnego.
§ 2.
Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) Regulamin – niniejszy regulamin Portalu „Księgowi Przyszłości”;
2) Portal – Portal „Księgowi Przyszłości”, dostępny pod następującymi adresami internetowymi:
www.ksiegowiprzyslosci.pl;
3) Usługodawca – Soneta Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-432), przy ul. J. Kustronia 44A, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000109244, NIP: 6792705304, REGON: 356381673, z kapitałem zakładowym w
wysokości 85.000 zł;
4) Użytkownik – zarejestrowana na Portalu osoba fizyczna, która ukończyła lat 13;
5) Profil – konto na Portalu, przypisane indywidualnie Użytkownikowi;
§ 3.
Usługi świadczone na Portalu
1. Na zasadach określonych w Regulaminie Usługodawca świadczy na Portalu następujące usługi:
1) udostępnia zasoby Portalu;
2) umożliwia założenie na Portalu Profilu;



3) przesyła comiesięczny mailing z newsletterem Użytkownikom oraz innym osobom, które zapiszą
się do newslettera.
2. Usługodawca udostępnia każdemu wybrane zasoby Portalu, równocześnie zapewniając dostęp do
wszystkich jego zasobów Użytkownikowi, który zaloguje się na Portal.
3. Założenie Profilu następuje w rezultacie rejestracji na Portalu.
4. Użytkownik staje się abonentem newslettera z chwilą rejestracji na Portalu i otrzymuje
wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez niego w formularzu
rejestracyjnym. Osoba niebędąca Użytkownikiem otrzymuje wiadomości wysyłane pocztą
elektroniczną na adres e-mail podany przez nią w chwili zapisywania się do newslettera.
§ 4.
Warunki świadczenia usług na Portalu
1. Korzystanie z usług świadczonych na Portalu wymaga przeglądarki internetowej obsługującej
standardy: HTML, CSS, JavaScript. W celu prawidłowego korzystania z Portalu zalecane jest włączenie
obsługi cookies.
2. Usługodawca świadczy usługi na Portalu nieodpłatnie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany
teleinformatycznego obsługującego Portal oraz jego grafiki.
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4. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych koniecznych do naprawy i
konserwacji systemu teleinformatycznego.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu, wynikające z
awarii systemu teleinformatycznego.
6. Użytkownik nie może zakładać na Portalu więcej niż jednego Profilu.
7. Zakazane jest zamieszczanie na Portalu treści o charakterze bezprawnym.
§ 5.
Rejestracja na Portalu
1. Rejestrując się na Portalu, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, w tym akceptuje
Regulamin.
2. W formularzu rejestracyjnym podaje się następujące dane:  imię,  nazwisko,  data urodzenia, 
status (przedsiębiorca/pracownik/student/inny) razem z odnośnymi oznaczeniami (firma
przedsiębiorcy, nazwa pracodawcy i stanowisko pracownika, nazwa uczelni i kierunek); 
województwo zamieszkania,  adres e-mail,  login i hasło.



3. Zakres danych, których podania wymaga się w formularzu rejestracyjnym, może zostać zmieniony
w drodze zmiany Regulaminu.
4. Użytkownik zobowiązuje się podać w formularzu rejestracyjnym prawdziwe dane.
§ 6.
Ochrona praw autorskich
1. Usługodawca jest właścicielem praw autorskich do Portalu jako całości, w tym do obsługującego go
oprogramowania oraz grafiki, a także do treści udostępnianych na Portalu przez Usługodawcę.
2. Usługodawca nie udziela nikomu, w tym Użytkownikowi, licencji na korzystanie z całości lub części
Portalu, w tym treści udostępnianych na Portalu; korzystanie z tych treści jest dozwolone tylko w
granicach dozwolonych przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
§ 7.
Zablokowanie Profilu przez Usługodawcę
1. Usługodawca zablokuje Profil z chwilą, gdy:
1) otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze zamieszczonych na Profilu treści;
2) w sposób inny niż określony w punkcie 1 uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym
charakterze zamieszczonych na Profilu treści.
2. Usługodawca może zablokować Profil, gdy poweźmie wiadomość, że:
1) Profil nie jest pierwszym założonym przez Użytkownika na Portalu;
2) Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe dane;
3) Użytkownik w inny sposób naruszył postanowienia Regulaminu.
§ 8.
Jawność danych Użytkownika
Użytkownicy mają na Portalu dostęp do następujących danych Użytkownika podanych przez niego w
formularzu rejestracyjnym:  login;  status, razem z odnośnymi oznaczeniami.
§ 9.
Zakończenie korzystania z usług świadczonych na Portalu
1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych na Portalu.



2. W celu zakończenia korzystania z usług świadczonych na Portalu Użytkownik powinien zawiadomić
o tym Usługodawcę, przesyłając mu stosowne zawiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail:
kontakt@ksiegowiprzyszlosci.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, Usługodawca trwale usunie z Portalu Profil Użytkownika.
§ 10.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Usługodawca, jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych , przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego podczas
rejestracji.
2. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Usługodawcę w celu świadczenia usług na Portalu.
3. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w ust. 2, wyraźnie to
oświadczając Usługodawcy, w szczególności przesyłając mu stosowne zawiadomienie na adres email: kontakt@ksiegowiprzyszlosci.pl. Odwołanie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na usunięcie Profilu przez Usługodawcę.
§ 11.
Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy może zgłosić reklamację dotyczącą funkcjonowania Portalu.
2. W zgłoszeniu należy podać nieprawidłowości funkcjonowania Portalu pod rygorem pozostawienia
reklamacji bez rozpatrzenia.
3. Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.
4. Reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ksiegowiprzyszlosci.pl.
5. Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy reklamację i w terminie 30 dni od jej otrzymania odpowie na
nią pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego wysłano reklamację lub na inny adres e-mail
wskazany w treści zgłoszenia.
§ 12.
Zmiana Regulaminu
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej zmiany Regulaminu, w całości lub w części, na
zasadach określonych poniżej.
2. Zmiany Regulaminu nabierają mocy wiążącej z chwilą ich opublikowania na Portalu.



§ 13.
Zamknięcie Portalu
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia Portalu bez podania przyczyny.
2. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze zamknięcia Portalu przynajmniej na siedem dni
przed planowanym jego zamknięciem, przesyłając mu stosowne zawiadomienie pocztą elektroniczną
na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
§ 14.
Właściwość prawa i sądu
1. Świadczenie usług na Portalu podlega prawu polskiemu, które jest w szczególności właściwe dla
zawierania i wykonywania umów lub innych czynności prawnych związanych ze świadczeniem tych
usług przez Usługodawcę.
2. Dla rozstrzygania sporów związanych ze świadczeniem usług na Portalu właściwy jest sąd siedziby
Usługodawcy.

