REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZNESFOCUS.PL

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

4.

5.

Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Serwisu. Regulamin
skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze
Serwisu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane
wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
Serwisem zarządza Biznes Focus sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-043) przy ul.
Podwale 7, NIP: 8971860689, REGON: 381653882, KRS: 0000754403. Mogą się Państwo
z nami skontaktować wysyłając email na kontakt@biznesfocus.pl lub tradycyjną pocztą na
adres: Biznes Focus sp. z o.o., ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności
Użytkowników określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce „Polityka Prywatności”
na stronie Serwisu.
W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji,
Serwis może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych
w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
Usługi prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
są one jedynie zaproszeniem do składania ofert na zamówienie usługi przez Użytkownika.
§ 2.
KORZYSTANIE ZE SERWISU

1.
2.

3.

4.

5.

W Serwisie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Kontaktowy oraz
Newsletter.
Usługa elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą 1) przesłania danych za jego
pośrednictwem albo 2) z chwilą wcześniejszego odstąpienia od przesłania danych za jego
pośrednictwem przez Użytkownika.
Newsletter – na Newsletter można zapisać się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji
przeznaczonego do zapisywania się na Newsletter. Informacje, artykuły, rekomendacje
oraz komunikaty przesyłane w ramach usługi Newsletter mogą w szczególności dotyczyć
aktualnie oferowanych przez Biznes Focus usług doradczych lub szkoleń, bieżących
możliwości pozyskania wsparcia dla prowadzonej przez usługobiorcę działalności.
Przesyłane informacje mogą także służyć bezpośrednio lub pośrednio do promowania
usług lub wizerunku Biznes Focus sp. z o.o. oraz innych przedsiębiorców.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony
przez Serwis. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Biznes Focus sp. z o.o., w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: kontakt@biznesfocus.pl lub też pisemnie na adres: Biznes Focus
sp. z o.o., ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław.
Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celach innych niż zamierzone przez Serwis.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Serwis w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej
wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez
Użytkownika lub związanej z nimi działalności ma prawo uniemożliwić dostęp do tych
danych.
Użytkownik ma w szczególności prawo do:
a) zrezygnowania z użytkowania Serwisu;
b) zażądania usunięcia swoich danych z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu.
Materiały zamieszczone w Serwisie, w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty,
zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy
z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz.
83; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo
własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 z późn.
zm.).
Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny
użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych
materiałów, zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na
gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest
dopuszczalne wykorzystywanie tychże materiałów w celu prowadzenia przez
Użytkownika jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
Korzystanie przez Użytkownika w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności
gospodarczej lub zawodowej z materiałów zamieszczonych w Serwisie chronionych
prawem autorskim (jak również zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań
technicznych) w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne
wykorzystywanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą Serwisu wyrażoną w formie
pisemnej umowy pod rygorem nieważności.
Korzystanie ze Serwisu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem
przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Serwisu oraz treści
prezentowanych w witrynie internetowej Serwisu.
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie
Serwisu.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego
Regulaminu oraz zasadami Netykiety, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych
oraz praw autorskich i własności intelektualnej Serwisu oraz osób trzecich, a w
szczególności do:
a) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;
b) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;
c) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
d) nie podszywania się pod inne osoby;
e) nie naruszania tajemnicy korespondencji;
f) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;
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g) korzystania z narzędzi Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem;
h) nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
14. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis: (1) komputer, laptop lub inne
telekomunikacyjne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty
elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub
Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome
w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji
25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5)
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi
Javascript.
15. Tryb postępowania reklamacyjnego:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Serwis oraz
pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Użytkownik może składać na
przykład:
i. pisemnie na adres: Biznes Focus sp. z o.o., ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław;
ii. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@biznesfocus.pl
b) Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Serwis.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
c) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Serwis następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
§ 3.
ARTYKUŁY
1.
2.
3.

Artykuły stanowią integralną część Serwisu.
Przeglądanie Artykułów ma charakter otwarty i jest możliwe bez konieczności rejestracji
w Serwisie.
Artykuły zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem
wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane wskazówki i
porady są wyrazem opinii autorów i ich zastosowanie może wymagać dodatkowych,
pogłębionych konsultacji.
§ 4.
PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU

1.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe Serwis nie ponosi
odpowiedzialności za:
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2.
3.
4.

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Serwisu ani za jakiekolwiek inne działania
Użytkowników;
b) przerwy w działaniu Serwisu spowodowane Siłą Wyższą;
c) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania
Serwisu;
d) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy
Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
Serwis dołoży wszelkich starań, aby Artykuły i pozostałe informacje zawarte na Serwisie
były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.
Serwis zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w
stosunku do wszystkich Użytkowników Serwisu.
Serwis zastrzega sobie prawo do:
a) czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Serwisu, w szczególności do
przerw spowodowanych awarią, Siłą Wyższą lub w celu przeprowadzenia prac
technicznych;
b) okresowego wyłączania usług Serwisu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach
przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników
komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail.
§ 5.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR

1.

2.

3.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i
Konsumentów
pod
adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt
kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny:
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi
udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie
sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:
http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora
właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Biznes
Focus sp. z o.o.); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są
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4.

między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem
infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00
- 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców
dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej
informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony
Konkurencji
i
Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

3.

Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
Zmiana Regulaminu:
a) Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze
ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej - Newsletter) zmieniony regulamin
wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz
384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o
zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem
jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący
konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
c) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym
charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa o dzieło) zmiany Regulaminu nie będą w
żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed
dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie
będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia na usługi oraz zawarte,
realizowane lub wykonane umowy o doradztwo lub świadczenie usług.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.
2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
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