REGULAMIN
PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.
§1
DEFINICJE
1.

Hasło – oznacza ciąg o długości przynajmniej 8 znaków, zawierający wielkie i małe litery, liczby
oraz znaki specjalne. Hasło wymagane jest do zalogowania się do Platformy przez Użytkownika
Końcowego oraz do korzystania z Usług.

2.

Konto Użytkownika – konto lub konta internetowe (Login i Hasło) przypisane indywidualnie do
Użytkownika Końcowego, niezbędne do korzystania przez niego z Usług.

3.

Login – oznacza indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym
identyfikatorem Użytkownika Końcowego w Systemie.

4.

Okres świadczenia Usług – okres świadczenia Usług określony w Umowie; Usługobiorca jest
uprawniony do rezygnacji ze świadczonych Usług na zasadach określonych w Umowie, a w
przypadku braku ich określenia – z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

5.

Platforma - aplikacja internetowa zapewniania przez Usługodawcę pozwalająca na zdalne
prowadzenie kształcenia oraz weryfikowanie jego efektów, umieszczona pod adresem
szkolenia.gabos.com.pl. Platforma umożliwia przesyłanie danych pomiędzy Użytkownikiem
Końcowym a serwerem przeznaczonym do jej obsługi. Łącze internetowe Użytkownika
Końcowego nie jest elementem Platformy.

6.

Regulamin– oznacza niniejszy regulamin, regulujący zasady świadczenia usług drogą
elektroniczną, które polegają na udostępnianiu Użytkownikowi Końcowemu funkcjonalności
Platformy. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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.nr 119).

8.

Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, którego wystąpienia lub skutków nie
dało się przewidzieć, zapobiec im lub gdy zapobieżenie tym skutkom wiązałoby się z nadmiernymi
trudnościami lub kosztami.

9.

Strona – oznacza Usługodawcę lub Usługobiorcę.

10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą lub zamówienie Usługobiorcy
przyjęte przez Usługodawcę określające zasady korzystania z Platformy oraz świadczenia Usług.
11. UODO – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
12. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy polegająca na
prowadzenie zdalnego kształcenia oraz weryfikacji jego efektów.
13. Usługobiorca – Strona Umowy.
14. Usługodawca– oznacza administratora Usługi, którym jest:
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mail: biuro@gabos.pl, nr telefonu: 32 661 00 71.
Dane rejestrowe: „GABOS SOFTWARE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Katowicach (40-065) przy ul. Mikołowskiej 100, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców KRS
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377104, NIP: 645-25-218-70.
15. Użytkownik Końcowy – osoba wskazana przez Usługobiorcę jako korzystający z Platformy,
posiadający jeden z następujących statusów:
Menedżer – osoba posiadająca pełny dostęp do kursu, w tym w zakresie modyfikacji jego treści;
Prowadzący – osoba posiadająca uprawnienia do ustalania i modyfikacji treści kursu oraz oceny
efektów kształcenia;
Prowadzący (bez praw edycji) – osoba posiadająca uprawnienia do oceny efektów kształcenia;.
Kursant – osoba posiadająca uprawnienia do przeglądania udostępnionej treści, dodawania
odpowiedzi do zadań, komentarzy, bez praw do edycji.
Gość – osoba posiadająca uprawnienia do przeglądania udostępnionej treści.
Uwierzytelniony użytkownik – użytkownik zalogowany loginem i hasłem.
Uwierzytelniony użytkownik na stronie głównej - użytkownik zalogowany loginem i hasłem.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Usług, świadczonych drogą
elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy oraz wskazanych przez niego
Użytkowników Końcowych.

2.

Warunkiem korzystania z Platformy oraz świadczonych Usług jest wcześniejsze zapoznanie się
przez Usługobiorcę oraz każdego z Użytkowników Końcowych z Regulaminem.

3.

Korzystanie z Usług jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Szczegółowe
wymagania techniczne opisane są w § 9. Regulaminu.

4.

Usługobiorca oraz Użytkownicy Końcowi są zobowiązani do korzystania z Platformy zgodnie z jej
przeznaczeniem, w celu korzystania z Usługi.

5.

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkowników Końcowych.
Okoliczność ta nie ogranicza odpowiedzialności Użytkowników Końcowych bezpośrednio wobec
Usługodawcy i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów praw.
§3
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1.

W celu rozpoczęcia korzystania z Usług każdy z Użytkowników Końcowych zobowiązany jest
posiadać Kontro Użytkownika na Platformie. Konta Użytkownika tworzone są przez Usługodawcę
na wniosek Usługobiorcy, na podstawie udostępnionych przez niego danych. Potwierdzenia
utworzenia konta wysyłane są w sposób automatyczny. W przypadku braku otrzymania
powiadomienia o utworzeniu Konta Użytkownika, Użytkownik Końcowy, po uprzednim

Gabos Software Sp. z o.o. | GRUPA KAPITAŁOWA WASKO
ul. Mikołowska 100, 00-065 Katowice; tel. 32 661 00 71, fax. 32 661 00 73 email: biuro@gabos.pl
NIP 645 25 21 870, REGON 241872489, KRS 0000377104
Kapitał zakładowy w kwocie : 2 200.000 zł w całości wniesiony

www.gabos.pl

zweryfikowaniu zawartości folderu SPAM swojej skrzynki pocztowej, powinien skontaktować się
bezpośrednio z Usługodawcą.
2.

Maksymalną liczbę Użytkowników Końcowych uprawnionych do korzystania z Platformy określa
Umowa.

3.

Po utworzeniu Konta Użytkownika, Użytkownikowi Końcowemu zostaje nadany login i hasło
umożliwiające dostęp do Platformy i korzystanie z Usług. Login i hasło udostępniane są wyłącznie
danemu Użytkownikowi Końcowemu - dane te nie są ujawniane Usługobiorcy. Każdy
z Użytkowników Końcowych zobowiązany jest do zmiany Hasła niezwłocznie po otrzymaniu
potwierdzenia utworzenia Konta Użytkownika

4.

Z tytułu korzystania z Usług Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat w wysokościach
oraz w terminach określonych w Umowie, chyba że Strony postanowią inaczej. O ile Umowa nie
stanowi inaczej, opłatę wnosi się z góry za cały Okres świadczenia Usługi (gdy wynosi on nie więcej
niż 12 miesięcy) lub z góry za każde 12 miesięcy Okresu świadczenia Usług (w terminie określonym
w Umowie). W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty przez Usługobiorcę przekraczającego 30
dni, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zawieszenia świadczenia Usług lub do
rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym

5.

Wszystkie dane dotyczące Usługobiorcy, Użytkownika Końcowego oraz Usługi są rejestrowane
w zasobach sieci Usługodawcy wyłącznie dla celów związanych z ich świadczeniem na rzecz
Usługobiorcy oraz Użytkowników Końcowych.
§4
OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

1.

Okres świadczenia Usług określa Umowa. W przypadku braku wyraźnego ustalenia w tym
zakresie, przyjmuje się, że okresem świadczenia Usług jest czas niezbędny do przeprowadzenia
kształcenia oraz zweryfikowania jego rezultatów stanowiący jeden cykl szkoleniowy wskazany w
Platformie.

2.

W przypadku konieczności czasowego ograniczenia dostępu do Usług, Usługodawca zobowiązany
jest poinformować o tym Usługodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie
komunikatu w Platformie, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3
Regulaminu lub inne okoliczności wskazane w Umowie.
§5
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.

Użytkownik Końcowy jest zobowiązany do:
a.

korzystania z Platformy w sposób zgodny z przeznaczeniem i przepisami prawa
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej oraz postanowieniami Regulaminu,

b.

korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, oraz nienarażający
Platformy na cyberataki, w szczególności poprzez stosowanie programu antywirusowego
z aktualną bazą wirusów, zapory sieciowej (firewall) oraz zabezpieczenia Usług przed
nieautoryzowanym dostępem;
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c.

2.

3.

4.

niewykorzystywania materiałów szkoleniowych umieszczonych na Platformie do innych
celów niż realizacja kształcenia w ramach danego kursu, w szczególności ich kopiowania
do pamięci lokalnej komputera w szerszym zakresie niż wymagany do zapoznania się z ich
treścią – Użytkownik Końcowy jest zobowiązany do usunięcia materiałów niezwłocznie po
zakończeniu danego kursu, chyba ze informacja zamieszczona na danym materiale
szkoleniowym stanowi inaczej.

Użytkownik Końcowy ponosi odpowiedzialność za:
a.

prawidłowość podanych przez siebie danych,

b.

korzystanie z Platformy i w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w
szczególności Kodeksu pracy.

c.

konfigurację Platformy w zakresie udostępnionych funkcjonalności,

d.

udostępnienie Konta Użytkownika innym osobom, w tym za sytuację posługiwania się
przez osoby trzecie Loginem oraz Hasłem Użytkownika. Wszelkie czynności wykonane za
pośrednictwem Platformy dokonane przez osoby trzecie posługujące się Loginem oraz
Hasłem Użytkownika będą przypisane danemu Użytkownikowi Końcowemu.

Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane:
a.

niezawinionym przez Usługodawcę brakiem ciągłości świadczenia Usług,

b.

udostępnieniem przez Użytkownika Końcowego Loginu i Hasła do Usługi osobom trzecim,
nawet w sposób niezawiniony,

c.

nieprawidłowym użytkowaniem Usług przez Użytkownika Końcowego, w szczególności
w sposób sprzeczny z przepisami Kodeksu pracy,

d.

działaniem czynników zewnętrznych lub osób
telekomunikacyjnych, sprzętu, oprogramowania),

e.

zablokowaniem lub trwałym usunięciem Konta Użytkownika w następstwie opóźnienia
w dokonaniu przez Usługobiorcę Opłat Abonamentowych,

f.

naruszeniem praw osób trzecich oraz za wyrządzenie jakiejkolwiek szkody osobom
trzecim, na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika
Końcowego przy wykorzystaniu Systemu i danych zebranych przez Użytkownika za
pomocą Systemu,

g.

w zakresie okoliczności wskazanych w art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

h.

działania Siły Wyższej.

trzecich

(np.

awarie

łącz

Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcy i Użytkownikom Końcowym ciągłej, nieprzerwanej,
bezawaryjnej pracy Platformy. Przerwa w jej działaniu może wyniknąć w szczególności:
a.

z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności leżących po stronie
operatora sieci Internet;

b.

z przyczyn dotyczących Użytkownika Końcowego;

c.

z powodu cyberataku na Platformę;

d.

z powodu Siły Wyższej;
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e.

z pozostałych okoliczności wskazanych w Regulaminie, a zwłaszcza w sytuacji przerw
technicznych opisanych w § 9. Regulaminu.

5.

Za brak ciągłości świadczenia Usług z przyczyn dotyczących Usługodawcy, trwający co najmniej
dwa (2) dni robocze, Usługodawca zobowiązany jest wyłącznie do rekompensaty w postaci
przedłużenia Abonamentu o 1 (jeden) dzień za każde rozpoczęte 24 (dwadzieścia cztery) godziny
braku dostępu do Usługi, chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1.

6.

Łączną i całkowitą odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy i Użytkowników
Końcowych za wszystkie szkody związane ze świadczeniem Usług określa Umowa. W przypadku,
w którym Umowa inaczej nie stanowi, odpowiedzialność ta ograniczona jest do kwoty 10 000 zł
(dziesięć tysięcy złotych) wobec Usługodawcy i Użytkowników Końcowych rozumianych łącznie,
tj. suma odszkodowań wypłaconych ww. podmiotom nie może przekroczyć 10 000 zł.

7.

Ograniczenia odpowiedzialności nie obejmują przypadków, w których ograniczenie
odpowiedzialności jest niedopuszczalne bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej Usługodawcy.
§6
ROZWIĄZANIE UMOWY

1.

Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym na koniec
miesiąca kalendarzowego, z ważnych powodów, tj. w przypadku ponownego naruszenia przez
drugą Stronę tego samego zobowiązania umownego, jeżeli pomimo uprzedniego wezwania na
piśmie, Strona naruszająca nie zaprzestała naruszeń wskazanych w tym wezwaniu. Strona może
skorzystać z prawa rozwiązania Umowy z ważnych powodów w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na zaniechanie i naprawienie naruszeń.

2.

Usługodawcy przysługuje w każdym czasie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli:
a.

Usługa jest wykorzystywana przez Usługobiorcę lub któregokolwiek z Użytkowników
Końcowych niezgodnie ze swoim przeznaczeniem,

b.

Usługa jest wykorzystywana przez Usługobiorcę lub któregokolwiek z Użytkowników
Końcowych do celów niezgodnych z prawem, Regulaminem lub Umową.

c.

Usługobiorca lub którykolwiek z Użytkowników Końcowych działa na szkodę Usługodawcy,

d.

z przyczyn technicznych lub innych ważnych względów wykonanie Usług okazałoby się dla
Usługodawcy gospodarczo niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione,

e.

Usługobiorca opóźnia się z zapłatą wymaganej Opłaty Abonamentowej ponad czterdzieści
pięć (45) dni.
§7
REKLAMACJE

1.

Usługobiorca oraz każdy z Użytkowników Końcowych może złożyć Usługodawcy reklamację na
działanie Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@gabos.pl lub w formie
pisemnej na adres Usługodawcy. O złożeniu każdej reklamacji przez Użytkownika Końcowego
Usługodawca powiadamia Usługobiorcę.
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2.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Usługobiorcy, dane Użytkownika Końcowego,
którego ona dotyczy adres e-mail do kontaktu, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany
sposób rozstrzygnięcia sprawy.

3.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego
rozpatrzenia reklamacji, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego
reklamację, o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.

4.

Usługobiorca rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej
postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na wskazany przez zgłaszającego adres e-mail
do kontaktu.
§8
WYMAGANIA TECHNICZNE I PRZERWY TECHNICZNE

1.

Dla prawidłowego działania Platformy wymagane jest:
a.

posiadanie
sprzętu
komputerowego
zapewniającym dostęp do sieci Internet;

z zaktualizowanym

oprogramowaniem,

b.

posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej zapewniającej prawidłowe
wyświetlanie stron internetowych, z zainstalowaną aplikacją pozwalającą na wyświetlanie
plików w formacie SVG oraz włączoną obsługą języka JavaScript, wspierająca HTML5,
CSS3;

c.

włączenie obsługi plików Cookie.

2.

W sytuacji, gdy Usługobiorca lub Użytkownik Końcowy napotka na problemy techniczne
z dostępem do Platformy lub jej poszczególnych funkcjonalności, powinien przesłać zgłoszenie do
Usługobiorcy na adres e-mail szkolenia@gabos.pl.

3.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Usługobiorcę lub
Użytkownika Końcowego ze świadczonych Usług w następstwie niespełnienia przez Użytkownika
Końcowego wymagań technicznych.

4.

Usługodawca uprawniony jest do czasowego zawieszenia działania Platformy i świadczonych
przez niego Usług z przyczyn technicznych, w tym w celu aktualizacji Platformy. Przerwy
techniczne nie stanowią braku ciągłości świadczenia.

5.

Usługobiorca dołoży należytej staranności, aby przerwy techniczne odbywały się w godzinach
nocnych (od 23:00 do 6:00), w dni wolne od pracy i trwały możliwie najkrócej.

6.

W przypadku planowanych przerw technicznych, Usługodawca uprzedzi Usługobiorcę z
odpowiednim wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia przerwy technicznej oraz przewidywanym
czasie jej trwania.
§9
ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE

1.

Usługodawca zapewnia środki techniczne mające na celu ochronę wprowadzonych przez
Użytkownika Końcowego danych i zapobiegające ich usunięciu, w szczególności poprzez:
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2.

a.

przechowywanie danych w centrum danych w siedzibie Usługodawcy (ul. Mikołowska 100,
40-065 Katowice). Zmiana głównego centrum danych nie stanowi zmiany Regulaminu.

b.

udostępnienie kanałów transmisji zabezpieczonych przed niepowołanym dostępem do
treści.

c.

Użytkownik Końcowy może pobrać swoje dane (Bazy Danych) w dowolnym momencie w
celu dodatkowego ich zabezpieczenia przed utratą.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie wprowadzane do Systemu dane są archiwizowane, co
najmniej raz dziennie. W celu dodatkowej ochrony Usługobiorca powinien regularnie pobierać
kopię Bazy Danych (archiwizację) i przechowywać Bazy Danych na nośnikach niezależnych od
Usługodawcy.
§ 10
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Korzystanie z Usług związane jest z przetwarzaniem danych osobowych - w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 - Użytkowników
Końcowych lub Usługobiorcy. Szczegółowe warunki powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w szczególności sposób powierzenia ich przetwarzania Usługodawcy, rodzaj danych
osobowych oraz kategorii osób, których one dotyczą reguluje odrębna umowa zawarta pomiędzy
Usługodawcą a Usługobiorcą przed rozpoczęciem świadczenia Usług.

2.

Usługodawca zapewnia, że dane osobowe będą:
a.
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane
dotyczą;
b.
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c.
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
d.
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e.
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez
okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f.
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3.

Usługodawca uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze
zagrożenia, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało
się zgodnie z przepisami prawa.

4.

Usługodawca uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrożył odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
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§ 11
PLIKI COOKIE
1.

2.
3.

Strony w domenie *gabos.com.pl korzystają z plików cookie, aby zapewnić właściwy poziom
świadczenia Usługi. Informacje o plikach cookie są przechowywane w przeglądarce Użytkownika
Końcowego i służą do wykonywania funkcji, takich jak rozpoznawanie Użytkownika Końcowego
po powrocie do naszej witryny i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje
witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne.
Każdy z Użytkowników Końcowych może dostosować ustawienia plików cookie, w ustawieniach
przeglądarki internetowej z której korzysta. Usługodawca nie ma wpływu na ich ustawienia.
Szczegółowe informacje na temat plików cookie znajdują się w Polityce Prywatności Gabos
Software sp. z o.o. .
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do opublikowania nazwy Usługobiorcy w liście
referencyjnej użytkowników Usługi.

2.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu w
każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługobiorca może rozwiązać Umowę za 14dniowym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że powyższego uprawnienia może skorzystać
w terminie do 30 dni od wejścia w życie zmiany Regulaminu.

3.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie właściwe
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy - prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.

Regulamin stanowi integralną część Umowy. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu
z postanowienia Umowy stosuje się odpowiednie postanowienia Umowy.

5.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się w części lub całości nieważne z powodu
jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin w pozostałej
części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak,
aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważne.
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