Regulamin serwisu internetowego www.integrator.org.pl
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§ 1.
Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem
www.integrator.org.pl. Właścicielem i Administratorem serwisu internetowego jest firma
INTEGRATOR Sp. z o.o., posiadająca siedzibę pod adresem 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców
Listopadowych 29E/8, REGON:180222100, NIP: 5170210845, KRS: 0000279398.
Korzystanie z serwisu www.integrator.org.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
Polityki Prywatności, Polityki Cookies – dostępnej w serwisie.

§ 2.
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
a) Przeglądarka IE, Firefox, Opera, Chrome – wersje aktualne,
b) Systemy operacyjne Win XP, Vista lub nowsze,
c) Włączona obsługa cookies.
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Definicje użyte w Regulaminie:
a) Usługodawca – firma INTEGRATOR Sp. z o.o., posiadająca siedzibę pod adresem 35 - 606 Rzeszów,
ul. Powstańców Listopadowych 29E/8, REGON: 180222100, NIP: 5170210845, KRS: 0000279398;
b) Użytkownik – może być nim jedynie osoba/jednostka wykonująca działalność gospodarczą i w jej
ramach działająca (osoba fizyczna dodatkowo posiadać musi pełną zdolność do czynności prawnych)
jako korzystająca z usług Serwisu, w szczególności użytkownikiem może być osoba/jednostka, która
rejestruje się w serwisie www.integrator.org.pl i posiada aktywne konto;
c) Odwiedzający- osoba/jednostka, która odwiedza bezpłatnie stronę internetową www.integrator.org.pl
i korzysta z serwisu w sposób ograniczony jako odwiedzający;
d) Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.integrator.org.pl;
e) IP, adres IP – ciąg liczb pozwalających na identyfikację komputera w sieci
f) Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach serwisu na rzecz Użytkownika pod adresem
www.integrator.org.pl
§4
Serwis umożliwia wygenerowanie kompletu umów recyklingowych.
Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby serwisu,
są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności
i kompletności prowadzonego Serwisu, jednak publikowane treści i dane mają charakter wyłącznie
informacyjny.
Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez
Odwiedzających lub Użytkowników, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, w szczególności
za decyzje Odwiedzających lub Użytkowników podjęte w oparciu o informacje publikowane na stronach
serwisu www.integrator.org.pl
§5
Usługodawca nie odpowiada za brak lub ograniczony dostęp do Serwisu z powodu awarii systemów
łączności telekomunikacyjnej oraz szkód przez te awarie wykonanych lub innych utrudnień niezależnych
od Usługodawcy.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających lub Użytkowników
Serwisu, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich.
Zakazane jest prowadzenie przez Użytkowników lub Odwiedzających reklamy bądź działań promocyjnych
jakiegokolwiek produktu czy usługi.
Użytkownik i Odwiedzający zobowiązuje się przestrzegać polskiego prawa, nie stosować technik i urządzeń
zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu oraz nie podejmować jakichkolwiek innych
działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu, w szczególności skutkujących powstaniem szkód
dla Usługodawcy.
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§6
Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu należy przesyłać za pomocą adresu poczty
elektronicznej, dostępnej w Serwisie, bądź pisemnie na adres INTEGRATOR Sp. z o.o., 35-606 Rzeszów,
ul. Powstańców Listopadowych 29E/8, w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia objętego uwagami
bądź reklamacją.
Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Usługodawcy.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać.
a) Dane Użytkownika – imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej;
b) Zwięzły opis zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji.
Reklamacja złożona niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie podlegają rozpatrzeniu.
§7
Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści
na stronie www.integrator.org.pl
Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być jednostronnie zmieniane przez
Usługodawcę, bez podawania przyczyny. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na
stronie www.umowy.integrator.org.pl .

