REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
zawierania i realizacji umów przez Stanisława Świderskiego
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CEBARYD Stanisław
Świderski z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu
internetowego
www.cebaryd.pl
(zwanego
dalej:
„Serwisem
Internetowym”).

§ 1 Definicje
1.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Użytkownikowi przez Usługodawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu. Dostawa jest realizowana w dni robocze od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Usługodawca
w zakresie dokonywania Dostawy:
a)

firmę kurierską;

b)

Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

3.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

4.

Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi
Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie
www.cebaryd.pl

5.

Usługodawca - oznacza Stanisława Świderskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą CEBARYD Stanisław Świderski
z siedzibą w Warszawie (04-696), ul. Chorzowska 49/15, NIP:
1131218295, REGON: 147109208, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
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Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail: cebaryd@cebaryd.pl, będącego
jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
6.

Użytkownik - oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa zawarta może być umowa na zasadach określonych
w Regulaminie, z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności
prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą
lub zawodową (konsumenci).

7.

Towar - oznacza raport syndykatowy albo raport dedykowany
przedstawiony przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej
Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu
Internetowego
1.

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny
internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców,
formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może
następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.

2.

Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego
było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich
popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów
urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania
techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to
przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub
Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych,
z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona
Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości
ekranu 1024x768 pikseli.

3.

Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas
korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu,
zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym
Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie
Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników.
Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie
powoduje
zmian
konfiguracyjnych
w
urządzeniach
końcowych
Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych
urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies”
w
przeglądarce
internetowej
swojego
urządzenia
końcowego.
Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak
spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony
Internetowej Serwisu.
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4.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu
Internetowego lub Strony Internetowej Serwisu, w sposób sprzeczny
z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich
lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5.

Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet może
wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych
Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni
stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe
i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu
Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która
naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień
1.

Za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, 24 godziny na dobę, 7
dni w tygodniu Użytkownik ma możliwość przesłania do Usługodawcy
zapytania o zakup Towaru. Użytkownik wysyła zapytanie poprzez
wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego zamieszczonego na
Stronie Internetowej Serwisu, wybierając odpowiednie polecenie dostępne
w formularzu.

2.

Usługodawca, po otrzymaniu zapytania przesyła Użytkownikowi, na adres
elektroniczny podany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym,
ofertę zawarcia umowy sprzedaży raportu syndykatowego albo umowy
o wykonanie określonego przez Użytkownika raportu dedykowanego,
w zależności od rodzaju Towaru wybranego przez Użytkownika.
Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy składając stosowne
oświadczenie woli poprzez wydrukowanie, podpisanie i przesłanie oferty
otrzymanej od Usługodawcy, na adres Usługodawcy.

3.

Po przyjęciu przez Użytkownika oferty, o której mowa w §3 ust. 2,
Usługodawca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy.

4.

Użytkownik dokonuje płatności w terminie określonym w zawartej
z Usługodawcą umowie, przelewem bankowym na rachunek bankowy
Usługodawcy. Realizacja umowy rozpoczęta zostanie po wpłynięciu
środków na rachunek bankowy Usługodawcy.

5.

Usługodawca przesyła Użytkownikowi Towar na Trwałym nośniku wraz
z warunkami korzystania z niego, zgodnie z dołączoną do Towaru licencją
niewyłączną.

6.

Zamówione Towary dostarczane są do Użytkownika za pośrednictwem
Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
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7.

W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności we
wskazanym przez Usługodawcę terminie, Usługodawca ma prawo
odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem. Po bezskutecznym upływie
terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi
oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu
Cywilnego, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4 Rękojmia
1.

Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 5 Ochrona danych osobowych
1.

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce
prywatności.

§ 6 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego
wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez
Użytkownika.

2.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
Strony Internetowej Serwisu.

3.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie
usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy
polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania
na Stronie Internetowej Serwisu.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2019 r.
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