REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY eKSP

I.

DEFINICJE
1.

SYSTEM – zestaw oprogramowania działający w oparciu o Platformę.

2.

PLATFORMA eKSP– jest elementem SYSTEMU. Działa na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie pod domeną www.eKSP.pl.
Platforma jest narzędziem informatycznym służącym do gromadzenia,
przetwarzania i wymiany danych i informacji pomiędzy Użytkownikiem i jego
klientami.

3.

USŁUGA – świadczona przez Usługodawcę polega na przetwarzaniu i wymianie
danych oraz informacji dostarczanych przez Użytkowników i ich klientów
za pośrednictwem Platformy.

4.

USŁUGODAWCA – Spółka 3Soft Consulting Sp. z o.o. - twórca Systemu,
do którego przysługują mu wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe.

5.

UŻYTKOWNIK – Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r
o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U.07.155.1095] związany umową
z Usługodawcą.

6.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH –
6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101,
poz. 926 z późniejszymi zmianami) udostępnianych przez Użytkowników
w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu
jest Usługodawca.
6.2. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, Poz.
926 z 2002 r.), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY
1.

SYSTEM eKSP jest najbardziej kompleksowym i zaawansowanym systemem
webowym dedykowanym dla biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa
podatkowego. Podstawą funkcjonowania Systemu jest innowacyjna komunikacja
drogą internetową, którą charakteryzuje m.in. dwukierunkowość, bezpieczeństwo,
ograniczenie ryzyka prawnego, szybkość działania oraz automatyzacja procesów.
System pozwala na integrację z różnymi systemami księgowymi oraz kadrowopłacowymi używanymi w biurze rachunkowym.

2.

Platforma eKSP –jest częścią Systemu. Zbudowana jest z dwóch podstawowych
elementów – aplikacji funkcjonującej po stronie biura oraz aplikacji funkcjonującej
po stronie klienta. Dostęp do aplikacji biuro jak i do panelu klienta odbywa się
za pośrednictwem przeglądarki www.
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3.

Warunki techniczne korzystania z Platformy:
Korzystanie z usług Platformy eKSP wymaga komputera z dostępem do Internetu
z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową Google
Chrome, Firefox lub Internet Explorer.

4.

Zakres i rodzaj Usług
Usługodawca za pośrednictwem Platformy świadczy odpłatnie na rzecz
Użytkowników e-Usługi w zakresie wspierania zarządzania i komunikacji w biurach
rachunkowych

5.

Zawarcie umowy na świadczenie usług dostępu do Platformy
Umowa o świadczenie usług dostępu do Platformy eKSP zostaje zawarta na okres
jednego roku.

6.

Zasady finansowe korzystania z Platformy
Z tytułu świadczenia w ramach Systemu usług Użytkownik jest zobowiązany
ponosić miesięczne opłaty abonamentowe w wysokości określonej w umowie
na świadczenie usług dostępu do Platformy.
Użytkownik zobowiązuje
świadczonych usług.
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W przypadku uchybienia terminu zapłaty Usługodawca Systemu jest uprawniony
do zablokowania Platformy.
III. PRAWA i OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca zobowiązany jest do utrzymywania SYSTEMU przez okres trwania
umów z Użytkownikami.
2. Usługodawcy przysługują wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe
do Systemu. Żadnego z postanowień Regulaminu lub zawartych umów nie należy
interpretować jako podstawę do przeniesienia, w całości lub w części, czasowo lub
stale, osobistych i majątkowych praw autorskich.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy w świadczeniu usługi, wyłączenia
Platformy w sytuacji koniecznej dla przeprowadzenia prac aktualizacyjnych.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania na Platformie materiałów
reklamowych, lub marketingowych.
5. Usługodawca ma prawo przetwarzania danych osobowych
w zakresie dozwolonym ustawą o ochronie danych osobowych.

UŻYTKOWNIKÓW

6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
korzystania z Platformy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przestrzegania
obowiązujących przepisów prawa.
7. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Platformy do wprowadzania treści
bezprawnych, naruszających prawa osób trzecich, zawierających materiały chronione
prawami własności intelektualnej, w szczególności za pośrednictwem panelu klienta.
IV. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY
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1.

Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody Użytkowników oraz osób
trzecich spowodowane korzystaniem z Platformy w sposób sprzeczny z treścią
niniejszego
regulaminu,
udostępnianiem
przez
Użytkowników
danych
umożliwiających zalogowanie do Platformy osobom nieuprawnionym, a także
bezprawnego wejścia w posiadanie takich danych przez osoby trzecie niezależnie
od ich sposobu.

2.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników
praw osób trzecich poprzez wprowadzenie lub rozpowszechnianie nieuprawnionych
treści, nie związanych z funkcjonowaniem Platformy.

3.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu
Platformy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w tym działania siły wyższej
lub związane z konserwacją Systemu lub awarią.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkowników, ich klientów
lub innych podmiotów związane z nieuprawnionym ujawnieniem lub
rozpowszechnieniem gromadzonych, przetwarzanych i wymienianych danych i
informacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Platformy są zobowiązani
do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego
postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy.
2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom za pośrednictwem Platformy w sposób
umożliwiający jego utrwalenie i wydrukowanie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.
4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
5. Zmiany wiążą Użytkowników od daty wskazanej przez Usługodawcę jako data
wejścia w życie nowych postanowień.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku.
VI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą
na zasadzie wzajemnego porozumienia.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, rozpatrywane będą
przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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