REGULAMIN INB CLOUD - APLIKACJI
UDOSTĘPNIANEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY
HTTPS://SYSTEM.INBOUND-CLOUD.PL
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z INB Cloud aplikacji udostępnianej za pomocą serwisu internetowego
https://system.inbound-cloud.pl przez AD Media Investment
OU, Parnu mnt 141-59, 11314 Tallinn, Estonia w ramach
usług Software as a Service.
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§ 1.
DEFINICJE
INB
Cloud
–
system
teleinformatyczny
w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz utwór w
rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych o nazwie „INB
CLOUD”, będący aplikacją udostępnioną Użytkownikowi
przez Usługodawcę bezpośrednio za pomocą Serwisu
Internetowego (usługa typu Software as a Service) w
związku z zawarciem Umowy. INB Cloud pozwala
Użytkownikowi
korzystać
z
jej
funkcjonalności
w celu prowadzenia efektywnej, zintegrowanej
i
profesjonalnej
komunikacji
marketingowej
w Internecie. Usługodawca świadczy na rzecz
Użytkownika
Usługi
Abonamentowe
z wykorzystaniem INB Cloud;
Abonament – opłata, którą Użytkownik uiszcza na
rzecz Usługodawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.
Abonament stanowi wynagrodzenie Usługodawcy za
udostępnienie INB Cloud Użytkownikowi oraz za
świadczenie Usług Abonamentowych;
Błąd – każde zdarzenie, które nie jest częścią
standardowego działania INB Cloud, a także
nieplanowana przerwa w pracy INB Cloud bądź
zmniejszenie jakości funkcjonowania INB Cloud,
o określonym priorytecie, które ze względu na
ograniczenia w poprawnym działaniu INB Cloud
określane jest jako:
a) Błąd Poważny;
b) Błąd Średni;
c)
Błąd Drobny;
Błąd Poważny - błąd uniemożliwiający w sposób
bezpośredni skorzystanie z poszczególnych funkcji INB
Cloud;
Błąd Średni - błąd, który nie stanowi zagrożenia
skorzystania z funkcji INB Cloud ale utrudnia wykonanie
pojedynczych operacji, bądź powoduje konieczność
wykonania dodatkowych czynności w celu skorzystania z
konkretnej funkcjonalności INB Cloud;
Błąd Drobny - błąd, który nie stanowi zagrożenia
skorzystania z funkcji INB Cloud, istnieje możliwość jego
obejścia poprzez skorzystanie z innych funkcji INB Cloud
ale utrudnia to jej używanie i wpływa negatywnie na
komfort
pracy,
związany
w szczególności z interfejsem, kolejnością wykonania
operacji etc.;
Konto – obszar w INB Cloud, do którego dostęp posiada
Użytkownik oraz Usługodawca, za pomocą którego
możliwe jest korzystanie z funkcjonalności INB Cloud;
Naprawa – trwałe usunięcie Błędu przez Usługodawcę,
poprzez usunięcie przyczyny powstania Błędu skutkujące
przywróceniem pełnej sprawności INB Cloud po
wystąpieniu Błędu, w tym również zakończenie innych
działań naprawczych;
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Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących
przetwarzania i ochrony danych Użytkownika nieobjęte
treścią Regulaminu oraz Umowy;
Regulamin – oznacza niniejszy dokument, określający
warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
przez
Usługodawcę
na
rzecz
Użytkownika
z wykorzystaniem INB Cloud oraz będący regulaminem
w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Serwis
Internetowy
–
serwis
internetowy
Usługodawcy
dostępny
pod
adresem
https://system.inbound-cloud.pl, za pomocą którego
następuje bezpośrednie udostępnienie INB Cloud na
rzecz Użytkownika (usługa typu Software as a Service);
Social Media – tzw. „media społecznościowe”,
umożliwiające tworzenie i wymianę wygenerowanych
treści. Na potrzeby Regulaminu oraz Umowy Social
Media obejmują wyłącznie: Facebook, LinkedIn, Google
+, Twitter oraz You Tube;
Usługi Abonamentowe – usługi świadczone przez
Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną,
tj. bez jednoczesnej obecności stron, na odległość
z wykorzystaniem INB Cloud określone w sposób
szczegółowy w treści Umowy, polegające na
efektywnym, zintegrowanym i profesjonalnym wsparciu
Użytkownika
w
prowadzeniu
jego
komunikacji
marketingowej w Internecie. Usługi Abonamentowe
świadczone są poprzez przekaz danych, przesyłanych
i
otrzymywanych
za
pomocą
urządzeń
do
elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją
cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości
nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą
sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Usługi SLA – usługi świadczone przez Usługodawcę na
rzecz Użytkownika, polegające na usuwaniu Błędów
i zapewnianiu pełnej funkcjonalności INB Cloud;
Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art.
4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej, korzystający lub zamierzający
korzystać z INB Cloud w związku z zawarciem Umowy;
Usługodawca – AD Media Investment OU, Parnu mnt
141-59, 11314 Tallinn, Estonia;
Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą
a Użytkownikiem, na podstawie której: (i) Użytkownik
otrzymuje dostęp do INB Cloud, (ii) Usługodawca
świadczy na rzecz Użytkownika Usługi Abonamentowe,
(iii) Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika inne
usługi szczegółowo wskazane w treści Umowy,
(iv) Użytkownik zobowiązany jest uiszczać Abonament
na rzecz Usługodawcy, (v) określone zostały pozostałe
prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika.
§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Usługodawca stworzył oraz utrzymuje infrastrukturę
systemu informatycznego pozwalającą na korzystanie z
INB Cloud przez Użytkownika bezpośrednio za pomocą
Serwisu Internetowego – tj. poprzez świadczenie usług
typu Software as a Service (dalej „SaaS”).
Z uwagi na świadczenie przez Usługodawcę usług typu
SaaS w zakresie korzystania z INB Cloud, Użytkownik nie
ponosi
kosztów
wdrożenia
oprogramowania,
utrzymywania
własnej
infrastruktury
systemu
informatycznego
potrzebnej
do
wdrożenia
i
funkcjonowania
tego
oprogramowania
oraz
uaktualniania oprogramowania, poza tymi elementami,
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które zostały wprost wskazane w treści Regulaminu lub
Umowy.
INB Cloud oraz Usługi Abonamentowe, a także pozostałe
usługi przewidziane w Umowie, świadczone przez
Usługodawcę na rzecz Użytkownika, przeznaczone są
wyłącznie dla podmiotów będących przedsiębiorcami
w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku
o swobodzie działalności gospodarczej. Stosunek prawny
nawiązywany pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem
poprzez zawarcie Umowy jest w każdym przypadku
relacją pomiędzy podmiotami działającymi w zakresie
działalności profesjonalnej.
Korzystanie z INB Cloud przez Użytkownika możliwe jest
pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny
Użytkownika następujących minimalnych wymagań
technicznych:
a) dostęp do sieci Internet
b) przeglądarka Mozilla Firefox 11 lub wyższa.
Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z INB
Cloud zobowiązany jest zapoznać się z treścią
Regulaminu oraz stosować do postanowień Umowy.
Niedozwolone jest:
a) korzystanie z INB Cloud w sposób, który narusza
lub zmierza do naruszenia obowiązujących
przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub
Umowy;
b) zamieszczanie za pomocą INB Cloud treści
sprzecznych z prawem lub treści nieprawdziwych;
c)
podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę
Usługodawcy, mających na celu utrudnienie lub
zakłócenie normalnego funkcjonowania INB Cloud.
§ 3.
INB CLOUD
INB Cloud to oprogramowanie, które ma charakter
ustandaryzowany bez możliwości spersonalizowania jej
ustawień lub wyglądu do osobistych preferencji
Użytkownika.
Usługodawca może udostępnić za pomocą Serwisu
Internetowego wersję demonstracyjną INB Cloud.
Wersja demonstracyjna ma na celu zaprezentowanie
ogólnych założeń i sposobu działania INB Cloud.
INB Cloud stanowi oprogramowanie, które jest
zainstalowane w całości na serwerze Usługodawcy i jest
udostępniane Użytkownikowi zdalnie.
INB Cloud, ani żadna jej część nie jest instalowana ani
kopiowana w środowisku informatycznym należącym do
Użytkownika. Użytkownik nie nabywa żadnych praw
własności intelektualnej, w tym praw autorskich do INB
Cloud – może jedynie korzystać zdalnie z jej zasobów
i funkcjonalności na zasadach określonych w
Regulaminie.
Zdalne udostępnienie INB Cloud Użytkownikowi
następuje w Serwisie Internetowym za pomocą
przeglądarki internetowej po zawarciu Umowy.
Okres korzystania z INB Cloud przez Użytkownika
określony jest czasem trwania Umowy.
INB Cloud pozwala na efektywne, zintegrowane
i profesjonalne prowadzenie komunikacji marketingowej
w Internecie.
INB Cloud umożliwia dokonanie bezpośredniej integracji
Social Mediów z których korzysta Użytkownik z
wybranymi funkcjonalnościami INB Cloud.
Integracji Social Mediów z funkcjonalnościami INB Cloud
dokonuje Usługodawca na warunkach określonych w
Umowie.
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§ 4.
ZAŁOŻENIE KONTA
Posiadanie Konta jest niezbędne do korzystania
z INB Cloud przez Użytkownika oraz świadczenia Usług
Abonamentowych przez Usługodawcę na rzecz
Użytkownika.
Założenie Konta jest możliwe po zawarciu Umowy.
Konto jest przypisane do Użytkownika w związku
z zawarciem Umowy i zostaje założone przez
Usługodawcę. Usługodawca przypisuje Użytkownikowi
login Konta.
W Koncie umieszczane są następujące informacje
dotyczące Użytkownika:
a) nazwa Użytkownika;
b) adres strony internetowej/bloga Użytkownika;
c)
osoby uprawnione do korzystania z INB Cloud wraz
ze wskazaniem poziomu uprawnień;
Po założeniu Konta przez Usługodawcę, Usługodawca
przesyła Użytkownikowi wiadomość e-mail na adres
wskazany przez Użytkownika. W wiadomości zawarty
jest link pozwalający na aktywację Konta przez
Użytkownika oraz ustawienie hasła.
Pod linkiem aktywacyjnym Użytkownik wprowadza login
oraz ustalone przez siebie hasło.
Dokończenie rejestracji Konta wymaga potwierdzenia
przez Użytkownika zapoznania się z treścią Regulaminu
oraz akceptację jego postanowień, poprzez zaznaczenie
odpowiednich pól wyboru – tzw. „checkboxów”.
Konto dostępne jest dla Użytkownika w Serwisie
Internetowym po zalogowaniu się, które następuje
poprzez podanie odpowiedniego loginu i hasła.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki
udostępnienia loginu lub hasła osobom trzecim,
zwalniając jednocześnie Usługodawcę z jakiejkolwiek
odpowiedzialności w tym zakresie.
W przypadku, gdy Użytkownik zapomniał hasła do Konta
może odzyskać dane poprzez skorzystanie z opcji
„przywracanie hasła”. Jeśli Użytkownikowi nie uda się
odzyskać
hasła
powinien
skontaktować
się
z Usługodawcą pod adresem e-mail serwis@admedia.ee.
Konto jest aktywne przez cały okres trwania Umowy. Po
upływie okresu trwania Umowy lub w przypadku
rozwiązania Umowy Konto zostanie usunięte przez
Usługodawcę.
W przypadku usunięcia Konta przestaje ono być aktywne
i dostępne dla Użytkownika.
Po usunięciu Konta Usługodawca będzie archiwizował
zgromadzoną w nim treść przez okres 12 miesięcy dla
udokumentowania prawidłowego wykonania Umowy.
Usługodawca
może
udostępnić
Użytkownikowi
zarchiwizowaną treść na każdorazowy wniosek
Użytkownika.
Usługodawca jest uprawniony do zablokowania
Użytkownikowi dostępu do Konta w przypadku:
a) naruszania
przez
Użytkownika
postanowień
Regulaminu;
b) naruszania
przez
Użytkownika
postanowień
Umowy, w tym w szczególności w przypadku
zaległości Użytkownika w terminowym uiszczaniu
Abonamentu;
c)
publikacji przez Użytkownika niewłaściwych treści
z wykorzystaniem Konta, tj. treści naruszających
normy prawne oraz moralne, obrazujące lub
propagujące przemoc, nienawiść, jakąkolwiek
dyskryminację rasową, kulturową, etniczną lub
religijną, treści pornograficzne lub naruszających
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dobra osobiste lub obrażające godność innych
osób.
§ 5.
KORZYSTANIE Z INB CLOUD PRZEZ UŻYTKOWNIKA
1.
INB Cloud umożliwia Użytkownikowi korzystanie
z
funkcjonalności
INB
Cloud
udostępnionych
w ramach zawartej Umowy.
2.
Usługodawca przeszkoli osoby wskazane przez
Użytkownika w zakresie sposobu korzystania z INB
Cloud. Szkolenie odbędzie się na zasadach szczegółowo
wskazanych w Umowie.
3.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z INB Cloud
w sposób zgodny z Regulaminem oraz Umową, a także
z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
4.
Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania
i nieprzekazywania za pomocą INB Cloud jakichkolwiek
treści zabronionych przez przepisy obowiązującego
prawa.
5.
Z uwagi na fakt, iż INB Cloud w ramach dostępnych
funkcjonalności umożliwia Użytkownikowi umieszczanie
dowolnych treści w Social Mediach zintegrowanych z INB
Cloud,
Usługodawca
nie
ponosi
jakiejkolwiek
odpowiedzialności za treści udostępnione przez
Użytkownika za pomocą INB Cloud. Usługodawca
w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści
naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności
praw autorskich osobistych lub majątkowych, jak
również dóbr osobistych. W przypadku wystąpienia
przeciwko Usługodawcy jakiejkolwiek osoby trzeciej,
z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia
praw przysługujących tej osobie w stosunku do treści
udostępnionych przez Użytkownika z wykorzystaniem
INB Cloud, Użytkownik zobowiązany jest do ich
zaspokojenia i zwolnienia Usługodawcy z obowiązku
świadczeń z tego tytułu. W przypadku dochodzenia na
drodze sądowej przez jakiekolwiek osoby trzecie
roszczeń wynikających z wyżej wymienionych tytułów
przeciwko Usługodawcy, Użytkownik będzie zobowiązany
do przystąpienia w procesie po stronie Usługodawcy
i podjęcia czynności zmierzających do zwolnienia
Usługodawcy z udziału w postępowaniu.
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§ 6.
ŚWIADCZENIE USŁUG ABONAMENTOWYCH
Usługodawca za pośrednictwem INB Cloud świadczy
Usługi Abonamentowe na rzecz Użytkownika.
Szczegółowe zasady i zakres świadczonych Usług
Abonamentowych określony jest w Umowie.
Świadczenie Usług Abonamentowych może obejmować
tworzenie i dystrybucję przez Usługodawcę za pomocą
INB
Cloud
specjalnie
stworzonych
treści
dla
zdefiniowanej i docelowej grupy odbiorców Użytkownika.
Wysokość
Abonamentu
określa
ilość
Usług
Abonamentowych świadczonych przez Usługodawcę na
rzecz Użytkownika w skali każdego miesiąca
kalendarzowego trwania Umowy.
W trakcie trwania Umowy, Usługodawca udziela
Użytkownikowi
upoważnienia
do
korzystania
z
materiałów
stworzonych
w
ramach
Usług
Abonamentowych, na warunkach i w zakresie
określonym poniżej (w dalszej treści zwanego
„Licencją”).
Licencja ma charakter licencji wyłącznej, z tym
zastrzeżeniem, że Usługodawca jest uprawniony do
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korzystania z przedmiotu Licencji w dowolny sposób
w zakresie prawidłowego wykonywania Umowy.
Udzielenie Licencji następuje na terytorium całego
świata i obejmuje zgodę Usługodawcy na wykonywanie
przez Użytkownika praw zależnych do przedmiotu
Licencji.
Licencja zostaje udzielona na okres trwania Umowy, bez
możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia przez
Użytkownika.
Usługodawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania
Licencji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
rażącego naruszania lub niewykonywania zobowiązań
przez Użytkownika wynikających z Regulaminu lub
Umowy.
Licencja nie uprawnia Użytkownika do udzielania
sublicencji oraz dalszej dystrybucji lub wynajmu
przedmiotu Licencji.
Udzielenie Licencji następuje na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Udzielenie Licencji przez Usługodawcę na rzecz
Użytkownika następuje z chwilą stworzenia danego
przedmiotu Licencji.
Wynagrodzenie za udzielenie Licencji w zakresie
ustalonym w niniejszym paragrafie Umowy zawarte jest
w Abonamencie.
Z chwilą uregulowania przez Użytkownika wszelkich
płatności wynikających z Umowy oraz upływu czasu na
jaki została zawarta Umowa, Usługodawca przenosi na
Użytkownika autorskie prawa majątkowe do materiałów
stworzonych
w ramach świadczenia Usług Abonamentowych.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na
polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych,
Usługodawca przenosi na Użytkownika prawo do
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności
za treść materiałów tworzonych i dystrybuowanych w
ramach świadczenia Usług Abonamentowych, o których
mowa w ust. 3 powyżej. Treści te są tworzone przez
osoby trzecie, z którymi Usługodawcę łączą odrębne
stosunku cywilnoprawne. Usługodawca w szczególności
oświadcza, iż nie odpowiada za jakiekolwiek naruszenia
praw osób trzecich, w tym praw autorskich osobistych
lub majątkowych, jak również dóbr osobistych. Wszelkie
roszczenia w zakresie naruszenia ww. praw Użytkownik
powinien
kierować
bezpośrednio
do
autora
przekazanego materiału. Usługodawca jest jedynie
pośrednikiem w przekazywaniu materiałów i nie ma
pośredniego ani bezpośredniego wpływu na treść,
sposób redakcji lub utrwalenia przekazywanych
materiałów, o czym Użytkownik został niniejszym
poinformowany.
§ 7.
ABONAMENT
W związku z zawarciem Umowy, w zamian za możliwość
korzystania z INB Cloud oraz świadczenie Usług
Abonamentowych, Użytkownik zobowiązuje się do
uiszczania
na
rzecz
Usługodawcy
Abonamentu
w wysokości, formie oraz terminach określonych
w Umowie.
Użytkownik obowiązany jest do uiszczania Abonamentu
przez cały okres trwania Umowy.
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§ 8.
ŚWIADCZENIE USŁUG SLA
Usługodawca
utrzymywał
będzie
adres
poczty
elektronicznej, pod którym Użytkownik będzie mógł
zgłaszać Błędy oraz uzyskiwać informacje dotyczące
sposobu funkcjonowania INB Cloud (dalej zwane
„Helpdesk”).
Adres e-mail Helpdesk: serwis@admedia.ee.
W okresie obowiązywania Umowy, w ramach Usług SLA,
Usługodawca będzie zobowiązany do:
a) przyjmowania zgłoszeń Błędów od Użytkownika
w godzinach pracy Helpdesk;
b) podejmowania i wykonywania Napraw Błędów;
c)
dostarczania i wdrażania poprawek i aktualizacji
INB Cloud;
d) odpowiedzi na ogólne zapytania techniczne
dotyczące INB Cloud;
e) utrzymywania ciągłości działania INB Cloud.
W przypadku dokonania zgłoszenia Błędu przez
Użytkownika, Usługodawca zobowiązany będzie do ich
Naprawy.
Usługodawca
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
jakiekolwiek Błędy niezawinione przez Usługodawcę.
W
szczególności
Usługodawca
nie
ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek Błędy INB Cloud
spowodowane:
a) nieprawidłowym używaniem INB Cloud;
b) modyfikacjami
lub
jakimikolwiek
nieautoryzowanymi ingerencjami osób trzecich
w INB Cloud;
c)
usterkami w działaniu innych systemów, które nie
są utrzymywane przez Usługodawcę, a wpływają
na pracę INB Cloud (w tym sieci Internet i aplikacji
Social Media);
d) niedostępnością,
czasową
przerwą
lub
utrudnieniem w dostępie do Social Mediów;
e) ulepszeniem, zmianą lub aktualizacją Social
Mediów,
która
powoduje
konieczność
zaktualizowania INB Cloud – przez cały okres
niezbędny do dokonania aktualizacji INB Cloud;
f)
siłą wyższą, zgodnie z zasadami opisanymi
w Umowie.
Po stwierdzeniu zaistnienia Błędu przez Użytkownika,
Użytkownik wysyła zgłoszenie Błędu w formie
wiadomości elektronicznej na adres poczty Helpdesk.
Zgłoszenie Błędu powinno zawierać w tytule hasłowy
opis Błędu, a w treści zgłoszenia należy podać opis
z uwzględnieniem daty i godziny wystąpienia Błędu
i jego kategorii - Błąd Poważny, Błąd Średni, Błąd
Drobny oraz printscreeny z wykonywanych po kolei
czynności, które doprowadziły do zaistnienia Błędu.
Po przesłaniu zgłoszenia, Usługodawca potwierdzi
e-mailem otrzymanie zgłoszenia Błędu, przesyłając do
Użytkownika numer zgłoszenia oraz określi czas
potrzebny na dokonanie Naprawy Błędu.
W
przypadku
aktualizacji
informacji
zawartych
w pierwotnym zgłoszeniu Błędu, należy wysłać
aktualizację zgłoszenia, zachowując tytuł zwrotnej
wiadomości
elektronicznej
od
Usługodawcy
potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia Błędu.
Usługodawca usunie Błędy lub wykona ich obejście w
czasie zależnym od kategorii Błędu.
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§ 9.
PRAWA AUTORSKIE DO INB CLOUD
INB Cloud, jako utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jest prawnie chroniona. Wszelkie autorskie
prawa majątkowe do INB Cloud przysługują
Usługodawcy.
Użytkownik, w związku z zawarciem Umowy oraz
uzyskaniem dostępu do INB Cloud poprzez Serwis
Internetowy, nie nabywa do INB Cloud jakichkolwiek
praw autorskich.
Użytkownik w szczególności nie nabywa praw do:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia INB Cloud
w całości lub w części jakimikolwiek środkami i
w jakiejkolwiek formie;
b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu,
dekompilacji, tworzenia kopii lub jakichkolwiek
innych zmian w INB Cloud;
c)
rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu INB
Cloud lub jej kopii.
Użytkownik może korzystać z INB Cloud jedynie
w
zakresie
funkcjonalności
udostępnionych
Użytkownikowi
przez
Usługodawcę
w
związku
z zawarciem Umowy, w celu prowadzenia efektywnej,
zintegrowanej
i
profesjonalnej
komunikacji
marketingowej przez Internet.
Korzystanie
z
INB
Cloud
przez
Użytkownika
w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie ma
charakter korzystania z oprogramowania w ramach SaaS
(Software as a Service) i nie wymaga udzielania
Użytkownikowi odrębnej licencji w rozumieniu art. 67
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
§ 10.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz. 926 ze
zmianami) wprowadzonych do Konta przez Użytkownika
jest
Usługodawca
(zwany
dalej
również
„Administratorem Danych Osobowych”).
Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
Są one niezbędne do prawidłowego udostępnienia INB
Cloud
Użytkownikowi
oraz
świadczenia
Usług
Abonamentowych.
Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika
w celu udostępnienia INB Cloud Użytkownikowi oraz
świadczenia Usług Abonamentowych.
Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe
Użytkownika w celach marketingowych jedynie za
odrębną zgodą Użytkownika.
Użytkownikowi
przysługuje
prawo
uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania
przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych
przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem przepisów
prawa,
w tym w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych albo są już zbędne
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych
Użytkownika powinny być komunikowane Usługodawcy
w formie elektronicznej pod
adresem e-mail
serwis@admedia.ee.
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Administrator
Danych
Osobowych
zapewnia
bezpieczeństwo danych osobowych Wszelkie informacje
przechowywane w INB Cloud chronione są przy użyciu
nowoczesnych technologii, zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa i zasadami poufności.
Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się
przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych
oraz
warunków
technicznych
i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych oraz zgodnie z innymi aktami
prawnymi.
W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych Użytkownika określa Polityka
Prywatności
§ 11.
SIŁA WYŻSZA
Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie usługi udostępnienia INB
Cloud Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu
Internetowego, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte
wykonanie będzie wynikało z siły wyższej
Za siłę wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu
uważa się zdarzenie zewnętrzne i niezależne od
Usługodawcy, które nie jest lub nie było możliwe do
przewidzenia i pozostaje poza kontrolą Usługodawcy lub
które spełnia kryteria uznania za siłę wyższą
w rozumieniu orzecznictwa sądów Rzeczpospolitej
Polskiej.
Siła wyższa może m.in.
wynikać z następujących
okoliczności:
a) wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki,
rozruchy, akty sabotażu, atak terrorystyczny;
b) katastrofy naturalne, takie jak: silne burze,
huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie
przez piorun;
c)
wybuchy, pożary, zniszczenie maszyn lub
wszelkiego rodzaju instalacji będących poza
kontrolą Usługodawcy;
d) bojkot, strajk, lokauty wszelkiego rodzaju, strajk
„włoski”, okupowanie pomieszczeń;
e) akty władzy o charakterze powszechnym;
f)
zaistnienie
wyładowań
energetycznych,
w trakcie których zaleca się odłącznie systemu
informatycznego od sieci i zasilania.
Usługodawca, niezwłocznie po zaistnieniu wydarzenia,
opisanego w poprzednich ustępach niniejszego
paragrafu
powiadomi
Użytkownika
o powyższym wydarzeniu i jego wpływie na wykonanie
usługi udostępnienia INB Cloud.
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jest to niezbędne ze względu na zmiany techniczne,
organizacyjne
lub
inne
zmiany
w strukturze Usługodawcy;
d) jest to niezbędna, aby zapewnić prawidłowość
udostępniania INB Cloud lub świadczenia Usług
Abonamentowych;
e) postanowienia zostaną zmienione na korzyść
Użytkownika.
Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkownika
o planowanych zmianach przed ich wejściem w życie –
za pomocą poczty elektronicznej lub w innych wybrany
przez siebie sposób.
§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
Regulamin dostępny jest pod adresem www.inb-digital.pl
oraz https://system.inbound-cloud.pl.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub
Umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W przypadku uznania poszczególnych postanowień
Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność
lub bezskuteczność takiego postanowienie nie wpływa
na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień
Regulaminu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby
nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić
nowymi, niewadliwymi prawnie.
Użytkownik przystępując do korzystania z INB Cloud
oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz
Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów
oraz w pełni ją akceptuje i zobowiązuje się do jej
przestrzegania.
Sądem właściwy dla rozpatrywania ewentualnych
sporów mogących powstać w wyniku wykonywania
postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd określony
w Umowie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015
roku.

§ 12.
ZMIANA REGULAMINU
Usługodawca może zmienić postanowienia Regulaminu
w przypadku, gdy:
a) jest to niezbędne ze względu na obowiązujące
przepisy prawa, w tym w szczególności ze względu
na zmianę takich przepisów;
b) jest to niezbędne ze względu na zalecenia, decyzje
lub postanowienia odpowiednich sądów, bądź
organów administracji, sformułowane na podstawie
obowiązujących przepisów prawa;
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