REGULAMIN PLATFORMYSOPit15
§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady świadczenia usługi za
pośrednictwemsystemuSOPit15.com,zwanegodalej „Serwisem” lub „Platformą”.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowao:
a. Usługodawcy – należy przezto rozumieć 44U sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-029,ul. Nowy
Świat 33 lok. 13, KRS 0000958679,NIP 5252898718,kapitał zakładowy 10000 PLN (wpłacony w
całości);
b. Użytkowniku -należy przezto rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usługświadczonych przez
Usługodawcę na zasadachokreślonych w Regulaminie.
c. Profil obiektu – należy przez to rozumieć dedykowane Użytkownikom konto na Platformie, w
ramach którego Użytkownicy korzystają zjej zasobów.
d. Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego
korzystaniezdedykowanegoProfilu obiektu na Platformie.
e. Administratorze Profilu obiektu – należy przezto rozumiećUżytkownika, który jest uprawniony do
zarządzaniadedykowanymProfilem obiektu na Platformie i innych usługzapośrednictwem Platformy
związanychzobsługądedykowanego Profilu obiektu.
f. Opiekunie – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia
AdministratoromProfilu obiektu w obsłudzePlatformy.
3. Użytkownik korzystając z usługi treści dostępnych na Platformie wyraża zgodęna postanowienia
niniejszego Regulaminu.
4. Rejestrując się naPlatformie i/lubzakładająckontoUżytkownikpotwierdza, żezapoznałsię ztreścią
niniejszego Regulaminui wyraża zgodęna wszystkie jego postanowienia.

§ 2. WARUNKI TECHNICZNEKORZYSTANIAZ SERWISU
1. Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego
połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkęinternetową. Zalecane jest używanie nowszychwersji
przeglądarekinternetowych: GoogleChrome,Mozilla Firefox, Microsoft Edge, AppleSafari.
2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika na Platformie przy
użyciuloginu ihasła otrzymanegoodUsługodawcy lubunikalnego adresu URLwygenerowanego przez
Platformę i udostępnionegoUżytkownikowi w wiadomości e-mail.
3. Platforma jest dostępna w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych wyłączeń
spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiamitechnicznymi.

§ 3. PRZETWARZANIE DANYCHOSOBOWYCH. COOKIES.
1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników (Administratorów
dedykowanegoProfilu obiektu orazUżytkownikówdedykowanegoProfilu obiektu na Platfomie).
2. Administrator dedykowanego profilu obiektu odpowiada za legalność pozyskaniai udostępnienia
Usługodawcy danych osobowych Użytkowników w celu skorzystania przeznich zUsługi.
3. Do prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w
przeglądarceinternetowej, które możnausunąćpoprzezodpowiednie opcje dostępne w przeglądarce
internetowej.
4.Szczegółowezasadyprzetwarzana danych osobowych przezUsługodawcę orazwykorzystana plików
cookiesokreśla Polityka prywatności Serwisu.
§ 4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca zobowiązanyjest świadczyć Usługęznależytą starannością.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności ztytułu:
a. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania
Usługi;
b. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przezUżytkownika;
c. skutków naruszenia przezUżytkownika Regulaminu;
d. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez
osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez
Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczeniaprzeddostępem osób nieuprawnionych.

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Wszystkie możliwereklamacje Użytkownikmożeskładaćw formie pisemnej, zapośrednictwem listu
poleconego skierowanego na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej:
help@sopit15.com.
2. Użytkownik może złożyćreklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego
przyczynąreklamacji.
3. Reklamacja będzie rozpatrzonaw terminie 14dni od dnia jej otrzymania przezUsługodawcę.
4. Usługodawcanie gwarantuje, żeoprogramowanie znajdującesię na platformie spełnią oczekiwania
i wymagania Użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na urządzeniuUżytkownika będzie całkowicie
wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdymsystemem operacyjnym, na którym jest używany.
Usługodawca nie odpowiada za ewentualne szkody Użytkownika poniesione w wyniku
nieprawidłowego funkcjonowania platformy.
§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Platformy wymaga uprzedniej akceptacji
Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w
przypadkuzmianyprzepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęciaświadczenia
nowych usługlub zmianywarunków technicznych świadczenia Usługi.Zmianyte obowiązują odchwili
udostępnienia nowej wersji Regulaminuna stronie internetowej Serwisu.
3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają
jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedzibyUsługodawcy.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu
wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści.
Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czaswstrzymania świadczenia usługi były
jak najmniej uciążliwe dla użytkownika.
5. Regulamin wchodzi w życie zdniem 1 kwietnia 2022r.

