
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204), zwaną dalej „UsłElektrU”, Wojciech Płosaj
PC - Serwis ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej
Regulaminem. 

2. Regulamin określa:

a. rodzaje usług świadczonych drogę elektroniczną,
b. zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 
c. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
d. zasady ochrony danych osobowych,
e. tryb postępowania reklamacyjnego. 

3. Regulamin  ma  zastosowanie  jedynie  do  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną  w
odniesieniu  do  Usługobiorców  korzystających  z  domeny  internetowej  o  nazwie
www.met.pl, zwanej dalej Serwisem. 

4. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych w inny sposób przez Wojciecha
Płosaja PC-Serwis.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu od chwili
rozpoczęcia korzystania z Serwisu. 

6. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi, a w
szczególności  w  zakresie,  w  jakim  jest  to  związane  z  korzystaniem  z  usług
telekomunikacyjnych. Zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych określone zostały
w odrębnych regulaminach. 

7. W  przypadku,  gdy  Usługobiorca  nie  zgadza  się  z  jakimkolwiek  postanowieniem
Regulaminu, obowiązany jest natychmiast przerwać korzystanie z Serwisu. 

8. Regulamin ma zastosowanie  do Usługobiorców korzystających  z  Serwisu z  terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Usługodawca  –  Wojciech Płosaj  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod firmą „PC –
Serwis Wojciech Płosaj” w Warszawie przy ul. Surowieckiego 4. 
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2. Usługobiorca  –  każda  osoba  fizyczna,  prawna  bądź  jednostka  organizacyjna  nie
posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę
z wykorzystaniem Serwisu. 

3. Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego
porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej. 

4. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania,  zapewniający  przetwarzanie  i  przechowywanie,  także  wysyłanie  i
odbieranie  danych  przez  sieci  telekomunikacyjne  za  pomocą  właściwego  dla  danego
rodzaju  sieci  urządzenia  końcowego  w  rozumieniu  przepisów  Prawa
telekomunikacyjnego. 

5. Usługa  –  usługa  świadczona  drogą  elektroniczną  w  rozumieniu  przepisów  UsłElektrU,
przez Usługodawcę. 

§ 3
ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Usługobiorca  rozpoczyna  korzystanie  z  Usługi  z  chwilą  rozpoczęcia  odbierania  danych
dostarczanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu. 

2. Natychmiast  po  wyświetleniu  się  strony  głównej  Serwisu  na  monitorze  Usługobiorcy,
powinien  zapoznać  się  z  treścią  Regulaminu,  do  którego  dostęp  możliwy  przy  użyciu
odpowiedniego odnośnika (linku).

3. Usługobiorca  kończy  korzystanie  z  Usługi  wraz  z  zakończeniem  odbierania  danych
dostarczanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu. 

4. Usługobiorca może w każdej, dowolnie obranej przez siebie chwili zakończyć korzystanie z
Usługi. 

§ 4
RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Na zakres Usługi składają się:

a. usługi informacyjne polegające na udostępnieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy
danych znajdujących się w Serwisie w ten sposób, iż następuje ich wyświetlenie w formie
przygotowanej  przez  Usługodawcę  i  przetworzonej  przez  system  komputerowy
Usługobiorcy,

b. przesyłanie informacji handlowej związanej z treścią Serwisu,
c. usługi polegające na dostępie warunkowym:

i. korzystanie z platformy i-Bok
ii. udostępnienie 50 MB przestrzeni dyskowej w trybie online na konto poczty

elektronicznej oraz serwis www. 

2. Usługa  opisana  w  pkt.  1c  powyżej  jest  usługą  opartą  na  dostępie  warunkowym,  w
rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  5  lipca  2002  roku  o  ochronie  niektórych  usług
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świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
(Dz. U. Nr 126 Poz. 1068), zwaną dalej „UsłWarU”

§ 5
WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usługi wymagane są:

a. komputer klasy PC lub inny kompatybilny, 
b. połączenie z publiczną siecią teleinformatyczną, 
c. zainstalowane  odpowiednie  oprogramowania,  w  skład  którego  wchodzi  co  najmniej

przeglądarka  internetowa  umożliwiająca  wyświetlanie  na  ekranie  komputera
dokumentów hipertekstowych powiązanych w publicznej sieci  teleinformatycznej przez
usługę WWW. 

2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego od wskazanej w ust. 1
powyżej,  może  prowadzić  do  braku  możliwości  skorzystania  z  Usługi  bądź  niepełnego
skorzystania z Usługi. 

3. W przypadku niedostosowania konfiguracji przez Usługobiorcę do konfiguracji wskazanej
w ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości
skorzystania z Usługi lub niepełne skorzystanie z Usługi. 

§ 6
ZAKAZ INGERENCJI

1. Usługobiorca nie może, bez zgody Usługodawcy ingerować w jakikolwiek sposób w treści
zawarte w Serwisie.

2. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobre
obyczaje, zasady współżycia społecznego lub mogących zagrozić dobrom osobistym innych
osób. 

3. Usługodawca,  w przypadku jakiejkolwiek  niedozwolonej  ingerencji  w treści  zawarte  w
Serwisie przez Usługobiorcę zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania. 

4. Zakazuje się używania przez Usługobiorców  jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania,
podczas  korzystania  z  Usługi,  które  zostało  zaprojektowane  lub  przystosowane  do
niedozwolonego dostępu do Usług opisanych w § 4 ust. 1 lit. c Regulaminu.

5. Zakazuje się używania przez Usługobiorców  jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania,
podczas  korzystania  z  Usługi,  które  zostało  zaprojektowane  lub  przystosowane  do
ingerencji w treści zawarte w Serwisie. 

6. Usługodawca  ostrzega,  iż  niedozwolona ingerencja  w treści  zawarte  w Serwisie  mogą
rodzić po stronie Usługobiorcy także odpowiedzialność karną. 
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§ 7
USŁUGI OPARTE NA DOSTĘPIE WARUNKOWYM

1. Korzystanie  z  usług  opisanych  w  §  4  ust.  1  lit.  c  wymaga  zawarcia  uprzednio  z
Usługodawcą umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

2. Korzystanie  z  usług  opisanych  w  §  4  ust.  1  lit.  c  możliwe  jest  po  uzyskaniu  przez
Usługobiorcę  loginu  i  hasła.  Login  i  hasło  do  i-Bok  tworzone  są  przez  Usługodawcę  i
przekazywane Usługobiorcy. Ponadto hasło znajduje się na każdej fakturze obejmującej
abonament za korzystanie przez Usługobiorcę z usług telekomunikacyjnych świadczonych
przez Usługobiorcę na podstawie odrębnej umowy. 

3. Usługi, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. c. nie są usługami telekomunikacyjnymi.

§ 8
SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA

1. Korzystanie  z  Serwisu  nie  wiąże  się  dla  Usługodawcy  ze  szczególnymi  zagrożeniami
związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które
występują powszechnie przy korzystaniu z publicznych sieci teleinformatycznych. 

2. Usługodawca  wskazuje,  iż  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  sprzętu  i
oprogramowania Usługobiorcy,   powstałe w czasie korzystania z Usługi,  jeśli  wywołane
zostały w szczególności:

a. złą lub niewłaściwą konfiguracją sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy,

b. niedostatecznym  zabezpieczeniem  systemu  komputerowego  Usługobiorcy  przed
wszelkiego rodzaju niepożądanymi programami komputerowymi (w szczególności wirusy i
konie trojańskie),

c. podejmowaniem prób niedozwolonego korzystania z Usługi, 

d. działaniem Usługobiorcy sprzecznym z zasadami obsługi  systemu komputerowego oraz
korzystania z  publicznych sieci teleinformatycznych. 

3. Usługodawca  oraz  podmioty  za  czyny  których  ponosi  odpowiedzialność,  nie  jest
odpowiedzialny  za  żadne  szkody  spowodowane  korzystaniem  z  Usługi  lub  brakiem
możliwości  skorzystania  z  Usługi,  w każdym przypadku  gdy  wynikło  to  z  przyczyn  nie
leżących po stronie Usługodawcy.  

4. Usługodawca w zakresie w jakim możliwe stanie się przypisanie mu odpowiedzialności,
ponosi  ją  wyłącznie  za  szkody  wyrządzone  z  winy  umyślnej.  Wyłączona  jest
odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zaniedbania lub lekkomyślności. 
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5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. 

§ 9
OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE

1. Usługodawca w celu identyfikacji Usługobiorców posługuje się plikami typu „cookie”.

2. Pliki typu cookie  są instalowane w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy przez
system teleinformatyczny Usługodawcy, mogą być odczytywane wyłącznie przez ten
system i służą do identyfikacji Usługobiorcy.

3. Usługobiorca  wyraża  zgodę  na  instalowanie  w  jego  systemie  teleinformatycznym
przez system teleinformatyczny Usługodawcy plików typu cookie. 

4. Usługobiorca  wyraża  zgodę  na  odczytywanie  przez  system  teleinformatyczny
Usługodawcy  zainstalowanych  plików  cookie  i  tworzenie  z  ich  pomocą  przez
Usługodawcę profili zachowań Usługobiorcy. 

§ 10
REKLAMACJE

1. Usługobiorca składa reklamację w formie pisemnej  na adres  Usługodawcy lub formie
elektronicznej na adres: pc@met.pl.

2. W reklamacji Usługobiorca obowiązany jest podać:

a.i. imię i nazwisko,
a.ii. adres zamieszkania 
a.iii. rodzaj  zdarzenia  będącego  podstawą  reklamacji  i  wszystkie  istotne

okoliczności, 
a.iv. wysokość  odszkodowania  i  sposób jego uiszczenia,  jeśli  domaga  się

zapłaty odszkodowania, 
a.v. nr telefonu i Adres Poczty Elektronicznej, 
a.vi. podpis Usługobiorcy, jeśli reklamacja jest składana w formie pisemnej.

3. W przypadku braku danych,  o których mowa w ust.  2  powyżej,  Usługodawca wzywa
Usługobiorcę  do  ich  uzupełnienia  w  terminie  7  dni.  Po  bezskutecznym  upływie  tego
terminu Usługodawca pozostawia reklamację bez rozpatrzenia. 

4. Usługodawca  rozpatrzy  reklamację  w  terminie  30  dni  i  o  sposobie  jej  załatwienia
zawiadomi Usługobiorcę. 

§ 11
INFORMACJA HANDLOWA
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1. Usługobiorca,  podając  Usługodawcy  swój  Adres  Poczty  Elektronicznej  jednocześnie
wyraża zgodę na przesyłanie mu nie zamówionej informacji handlowej na wskazany Adres
Poczty Elektronicznej. 

2. Pod pojęciem niezamówionej  informacji  handlowej  należy  rozumieć  każdą  wypowiedź
przesłaną  przez  Usługodawcę,  której  celem  jest  promocja  określonych  postaw
konsumenckich, zachęta do pewnych zachowań konsumenckich oraz rozpowszechnianie
znaków  towarowych  i  oznaczeń  indywidualizujących  przedsiębiorców,  a  także
promowanie  wizerunku przedsiębiorców, propozycje  zawarcia  umów w postaci  oferty,
zaproszenie do składania ofert lub zaproszenie do rokowań. 

§ 12
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.Wszelkie elementy graficzne, tekstowe i muzyczne, składające się na treści prezentowane
w Serwisie podlegają ochronie prawnoautorskiej.

2.Wszelkie  znaki  towarowe  oraz  oznaczenia  indywidualizujące  składające  się  na  treści
prezentowane  w  Serwisie  podlegają  ochronie  przewidzianej  w  prawie  własności
przemysłowej. 

3. Serwis jest utworem podlegającym ochronie prawnoautorskiej. 

4. Usługodawca  oświadcza,  iż  w  stosunku  wszelkich  utworów  składających  się  na  treści
prezentowane  w  Serwisie  przysługują  mu  prawa  upoważniające  go  do  korzystania  z
tychże utworów. 

5. Usługodawca zezwala Usługobiorcy na korzystanie z utworów składających się na treści
prezentowane w Serwisie w celach prywatnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla
dozwolonego użytku osobistego Usługobiorcy. 

6. Usługodawca zakazuje w szczególności dokonywania opracowań poszczególnych utworów
jak i całego Serwisu, rozpowszechniania i korzystania w inny sposób niż tylko w zakresie
dozwolonego użytku osobistego. 

7. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek osobisty Usługobiorcy jest możliwe, po
uzyskaniu przez Usługobiorcy pisemnej zgody Usługodawcy. 

8. Jakikolwiek zapis § 12 Regulaminu nie może i nie będzie interpretowany lub rozumiany
jako  udzielenie  licencji  Usługobiorcy  lub  jakiemukolwiek  innemu  podmiotowi  na
korzystnie z utworów składających się na treści prezentowane w Serwisie. 

§ 13
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca chroni dane osobowe Usługobiorców. 
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2. Usługodawca  gromadzi  i  przetwarza  dane  osobowe  Usługobiorców  w  celu
prawidłowego świadczenia Usługi. 

4. Usługodawca korzysta z  danych osobowych przekazanych  mu przez Usługobiorcę przy
zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

5. Korzystanie z usługi anonimowo, to jest bez podawania danych osobowych Usługobiorcy,
jest możliwe jedynie w takim zakresie, w jakim nie polega na korzystaniu z usług opartych
na dostępie warunkowym.

6. Usługodawca  nie  powierza  i  nie  przekazuje  danych  osobowych  Usługobiorców  innym
podmiotom. 

7. Usługobiorca wyraża zgodę Usługodawcy, na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych
osobowych, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

8. Usługobiorca ma prawo wglądy do swoich danych osobowych,  może żądać  dokonania
zmian lub poprawek w przypadku, gdy niektóre bądź wszystkie tego wymagają. 

9. W  przypadku  chęci  skorzystania  z  uprawnienia  wynikającego  z  ust.  11  powyżej,
Usługobiorca  powinien  skontaktować  się  z  Usługodawcą  pod  adresem  poczty
elektronicznej pc@met.pl

10. Daną osobową, która również podlega przetwarzaniu i gromadzeniu przez Usługodawcę
są informacje zapisywane w plikach typu  cookie  oraz numer IP Usługobiorcy. Do danych
tych, także ma zastosowanie zgoda Usługobiorcy na ich gromadzenie i przetwarzanie. 

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2012 roku.

2. Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu,  o  czym  powiadomi
Usługobiorców poprzez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki w Serwisie. 

3. Naruszenie  któregokolwiek  z  postanowień  Regulaminu  uprawnia  Usługodawcę  do
odmówienia  świadczenia Usługi na rzecz podmiotu naruszającego lub osób działających w
jego imieniu i na jego rzecz. 

4. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i  interpretacji  niniejszego Regulaminy, a także z
korzystania  z  Usługi  rozstrzygane  będą  przez  sąd  właściwy  ze  względu  na  siedzibę
Usługodawcy. 
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