REGULAMIN
korzystania z serwisu
http://ekolportaz.pl/
§1
Postanowienia ogólne
Definicje
•
•

•
•

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług na odległość w zakresie
kolportażu pomiędzy IMGIS POLSKA a podmiotami gospodarczymi, w tym określa
również obowiązki IMGIS POLSKA w procesie świadczenia usług kolportażowych.
Oferta IMGIS POLSKA w zakresie określonym w niniejszym Regulaminem nie
dotyczy świadczenia usług na rzecz konsumentów. Regulamin nie ma zastosowania do
świadczenia usług dla konsumentów.
IMGIS POLSKA zobowiązuje się wykonywać usługi w ramach serwisu ekolportaz.pl
zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
•

IMGIS POLSKA - IMGIS POLSKA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-014) ul. Mariacka 8a/2a,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach pod nr KRS: 468466, NIP 6342819746, REGON
243309150.

•

ekolportaz.pl - platforma internetowa działającą pod adresem: http://
ekolportaz.pl/, którą prowadzi i właścicielem jest IMGIS POLSKA.

•

Użytkownik/ Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność
prawną, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania, korzystająca z usług oferowanych na platformie http://
ekolportaz.pl/. Użytkownikiem jest podmiot, który zamierza się reklamować i
promować swoje usługi poprzez zakup za pomocą platformy eKolportaz.pl
usługi kolportażu ulotek, plakatów, gazetek reklamowych itp.

•

Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy, poprzedzona
wyborem parametrów zgodnie z formularzem zamówienia.

•

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Użytkownika,
niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta.

•

Dane – dane Użytkownika, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane
w celu realizacji Zamówienia.

•

Konto – indywidualne konto Użytkownika utworzone po dokonaniu
Rejestracji umożliwiające składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego
podania Danych oraz korzystanie z innych funkcjonalności platformy.

•

Konto – prowadzony dla Użytkownika przez IMGIS POLSKA zbiór zasobów,

w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego
działaniach w ramach ekolportaz.pl.
•

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego
umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

•

Cena – cena zamieszczona w Zamówieniu, wyrażona w złotych polskich oraz
zawierająca podatek od towarów i usług VAT.

•

Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę, w
sposób wybrany przez Użytkownika podczas dokonywania Zamówienia.

•

Umowa zawierana na odległość - umowa zawarta w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość pomiędzy Klientem
a IMGIS POLSKA, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

•

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub
pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku IMGIS POLSKA,

•

Usługi dodatkowe – dodatkowe usługi, wykonywane na zlecenie
Zleceniodawcy przez IMGIS POLSKA, za dodatkowym wynagrodzeniem w
zakresie:
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Usługi kontroli wykonania zlecenia wraz raportowaniem,
Usługi kuriera (odbiór i doręczenie materiałów),
Usługa kontroli wykonania zlecenia wraz z raportem zdjęciowym,
Projekt graficzny ulotki,
Druk ulotki.

Przedmiotem świadczenia, o którym mowa w niniejszym regulaminie, jest
zapewnienie Użytkownikowi w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów
na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, zawarcia umowy w zakresie
świadczenia usług kolportażowych.
Korzystanie z platformy http://ekolportaz.pl/ jest możliwe pod warunkiem spełnienia
przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących
minimalnych wymagań technicznych tj. wykorzystanie z któreś z poniższych
przeglądarek:
Chrome w wersji 30 i wyższych
Firefox w wersji 34 i wyższych
MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych
Opera w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych
Safari w wersji 4 i wyższych
Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych
§2

Zasady korzystania z platformy http://ekolportaz.pl/
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z platformy http://ekolportaz.pl/ po
uprzedniej rejestracji (założeniu konta) na stronie internetowej http://ekolportaz.pl/.
Celem założenia konta koniecznym jest dokonanie rejestracji w panelu jako
„Zleceniodawca” oraz podanie przez Użytkownika danych, oznaczonych jako
obowiązkowe, oraz złożenie oświadczeń niezbędnych w celu prawidłowego
świadczenia usług przez IMGIS POLSKA, w tym w szczególności:
•
Informacje personalne,
•
Dane firmowe,
•
Dane kontaktowe,
•
Zobowiązania i regulacje.
Warunkiem korzystania z platformy http://ekolportaz.pl/ jest akceptacja przez
Użytkownika niniejszego regulaminu.
Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych widniejących w ustawieniach
konta.
Użytkownik po utworzeniu własnego konta na platformie http://ekolportaz.pl/ uzyska
dostęp do modułu:
•
Historia zamówień,
•
Rozliczenia,
•
Złożenie zamówienia,
•
Płatności.
Regulamin niniejszy jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za
pośrednictwem witryny platformy http://ekolportaz.pl/ co zapewnia Użytkownikom
możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie
usług.
Za wszystkie treści wprowadzane, przechowywana, udostępniane w ramach realizacji
Zamówień odpowiada Użytkownik.
Użytkownik zobowiązuje się nie niszczyć, nie blokować, nie włamywać się, nie
kopiować platformy http://ekolportaz.pl/ ani jej fragmentów.
Zabronione są wszelkie działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie
platformy http://ekolportaz.pl/. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza
się takich działań, IMGIS POLSKA niezwłocznie zablokuje Konto takiego
Użytkownika oraz podejmie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej
szkody.
Każde działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji platformy http://
ekolportaz.pl/ mogą zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu
karnego. IMGIS POLSKA będzie współpracować z odpowiednimi służbami w celu
ścigania wszystkich osób, które działają na jego szkodę lub dopuszczają się kradzieży
danych innych Użytkowników lub IMGIS POLSKA.
Użytkownik, którego konto zostało zablokowane, nie może ponownie zarejestrować
się bez uprzedniej zgody IMGIS POLSKA.
§3
Składanie zamówień przez Klienta

•
•

Klient jest uprawniony do złożenia zamówienia na wykonanie usługi na jego rzecz
przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem platformy http://ekolportaz.pl/ po
uprzedniej rejestracji Klienta na portalu http://ekolportaz.pl/ . Zamówienie może być
złożone tylko przez Użytkownika.

•

•

Klient po uprzedniej weryfikacji przez IMGIS POLSKA danych i poprawności
złożonego zamówienia otrzymuje na stronie http://ekolportaz.pl/ potwierdzenie
złożonego zamówienia z podaniem wszelkich informacji związanych z zamówieniem
tj.
•
ilość i rodzaj materiałów reklamowych,
•
miejsca i terminu wykonania,
•
łącznej cenie za wykonanie usługi (Cena).
Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za usługę kolportażu w
zależności od wyboru przez Klienta opcji kolportażu w szczególności użycia
określonych materiałów reklamowych do kolportażu, wyboru rejonu dystrybucji i jego
strefy.
§4
Zawieranie umów
Płatności

•
•
•
•
•
•

•
•

IMGIS POLSKA zapewnia należyte i poprawne wykonanie usługi kolportażu.
Użytkownik wypełniając treść formularza Zamówienia, określa w ten sposób ogół
warunków Transakcji.
Potwierdzając treść Zamówienia oraz akceptując warunki płatności i Cenę za
wykonanie Zamówienia, Użytkownik zleca IMGIS POLSKA wykonanie Zamówienia.
Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Użytkownika Płatności.
IMGIS POLSKA wystawi Klientowi, niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Klienta
Zamówienia fakturę proforma VAT zgodnie ze złożonym zamówieniem, z terminem
płatności do 7 dni.
Po dokonaniu płatności przez Klienta zgodnie z wystawiona fakturą proforma IMGIS
POLSKA wystawi fakturę VAT i przystąpi do realizacji usługi zgodnie ze złożonym
Zamówieniem.
Klient może otrzymać elektroniczną fakturę VAT po uprzednim wyrażeniu przez niego
zgody na otrzymanie takiej faktury podczas rejestracji na portalu http://ekolportaz.pl/.
Złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem platformy http://ekolportaz.pl/ i
dokonanie przez Klienta zapłaty za usługę kolportażu należy uznać za zawarcie przez
Klienta umowy na odległość w zakresie świadczenia usługi kolportażowej przez
IMGIS POLSKA.
§5
Polityka plików cookies

•

•

•

Przez korzystanie z platformy http://ekolportaz.pl/ wyrażana jest zgoda na instalację
cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz wykorzystywanie cookies przez
IMGIS POLSKA zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgoda jest wyrażana za
pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na
wykorzystywanie przez IMGIS POLSKA cookies, powinien zmienić ustawienia
swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.
Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub
smartphonie Klienta podczas odwiedzania różnych stron w Internecie. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia
oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji
przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
W związku z udostępnianiem zawartości platformy http://ekolportaz.pl/ przez IMGIS
POLSKA stosuje się pliki cookies, tj. informacje, które są zapisywane przez serwery

•

•

•

•

•
•

na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron platformy
http://ekolportaz.pl/ do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb b) tworzenia statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości c) utrzymania sesji Klienta (po
zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu
ponownie wpisywać loginu i hasła d) dostarczania Użytkownikowi treści
reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
W ramach serwisu możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów plików
cookies: a) „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu b) pliki cookies służące do
zapewnienia bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu c) pliki cookies umożliwiające zbieranie
informacji o sposobie korzystania z serwisu d) funkcjonalne pliki cookies –
umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z
niektórych usług w ramach platformy http://ekolportaz.pl/ w szczególności
wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje
natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie,
z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika a
następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców,
firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
IMGIS POLSKA informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną
za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem
każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych
drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego
przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód,
typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. W celu uniknięcia zagrożeń z tym
związanych ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje
podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował,
instalując jego najnowsze wersje.
§6
Postępowanie reklamacyjne

•

Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z
usługami świadczonymi za pomocą platformy http://ekolportaz.pl/, w przypadku jeśli

•
•
•
•

zdaniem Użytkownika usługi świadczone są niezgodnie z postanowieniami
Regulaminu. Termin na złożenie reklamacji wynosi 7 dni i liczony jest od dnia
potwierdzenia przez IMGIS POLSKA wykonania Zamówienia.
Reklamacje należy złożyć na piśmie przesyłając na adres: IMGIS POLSKA sp. z o. o.
ul. Mariacka 8a/2a, 40-014 Katowice , oraz elektronicznie na adres bok@ekolportaz.pl
Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika i wskazanie okoliczności
uzasadniających jej złożenie.
IMGIS POLSKA dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej
zwłoki jednak nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji IMGIS POLSKA zawiadomi
Użytkownika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Odpowiedz na reklamację wysyłana
jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
§7
Prawa autorskie

•
•

•

Nazwa i logo Serwisu, jego wygląd, treść, oprogramowanie i zasoby baz danych są
własnością IMGIS POLSKA i podlegają ochronie prawnej.
Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących
się na stronie http://ekolportaz.pl/ należą do IMGIS POLSKA. Z chwilą zawarcia
umowy, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na
Użytkownika.
Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej
http://ekolportaz.pl/ bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw
autorskich stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych.
§8
Ochrona danych osobowych

•
•

•

•
•

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest IMGIS POLSKA.
Administrator danych przetwarza dane Użytkowników wyłącznie na potrzeby
realizacji obsługi składanych zamówień, a także w zależności od dodatkowo
wyrażonej zgody w celach marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2016 poz. 922).
Użytkownicy zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania
konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają
możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać będzie dane
takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu oraz powiązane
informacje.
IMGIS POLSKA może przechowywać informacje, np. dane osobowe i
kontaktowe umożliwiające Użytkownikowi zawarcie umowy, przesłanie
wiadomości.
IMGIS POLSKA może gromadzić dane osobowe Użytkowników
kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do
zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności.
Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych
w tym celu na Koncie Użytkownika. IMGIS POLSKA jest uprawniony do
gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np.
informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

•
•

IMGIS POLSKA jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o
Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów
biznesowych i podmiotów zewnętrznych.
IMGIS POLSKA jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i
przechowywanych danych w następujących celach:

a.
zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami
Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
b.
dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we
właściwościach platformy lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
c.
kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem
usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez
dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
d.
przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług.
8.
IMGIS POLSKA jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych
wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
9.
IMGIS POLSKA może udostępniać gromadzone dane innym serwisom
internetowym prowadzonym przez IMGIS POLSKA.
10 IMGIS POLSKA nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników
podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że
zachodzą następujące okoliczności:
a.
IMGIS POLSKA może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu
świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te
nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych
przetwarzanych w imieniu IMGIS POLSKA, a ich działania podlegają przepisom
niniejszego Regulaminu,
b.
IMGIS POLSKA zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w
prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych
ewentualnych naruszeń, zgodnie w wymogami prawa.
11. IMGIS POLSKA zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych
osobowych Użytkowników.
12. Użytkownicy mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie
danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są
poprawne. Dane Użytkownika mogą być modyfikowane lub usuwane przez
Użytkownika w panelu Użytkownika.
13. Ujawnienie danych osobowych Użytkowników może nastąpić zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych.
§9
Informacje handlowe

•
•
•
•

Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził
zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu
poczty elektronicznej http://ekolportaz.pl/.
IMGIS POLSKA jest zobowiązana zbierać przesłane przez Użytkownika zgody
na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i
wyłącznie zamówionych przez Użytkownika informacji.
Użytkownikowi w każdym czasie służy prawo do cofnięcia zgody na
otrzymywanie Informacji handlowej lub modyfikacje zamówienia w zakresie
otrzymywania Informacji handlowej.
§ 11
Wyłączenia odpowiedzialności

1. Platforma http://ekolportaz.pl/ może zawierać błędy. IMGIS POLSKA może wprowadzać
udoskonalenia bądź modyfikacje na platformie. Użytkownik będzie informowany o
wprowadzonych zmianach za pośrednictwem platformy lub wiadomości email.
2. IMGIS POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do
przechowywanych lub dystrybuowanych przez Użytkownika treści. IMGIS POLSKA nie
ponosi odpowiedzialności za żadne treści, które są wulgarne, nielegalne, naruszają prawa
własności, zastraszają, lub w inny sposób naruszają prawa innych osób.
5. W żadnym przypadku IMGIS POLSKA ani jego podwykonawcy nie będą odpowiedzialni
za jakiekolwiek straty, włączając w to utratę zysków lub innych korzyści majątkowych
powstałe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego użytkowania.
6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub
niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku sądu, pozostałe postanowienia
będą ważne i pozostaną w mocy.
7. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść oraz zawartość przekazywanych
materiałów, w szczególności, gdy ich treść narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, bądź
prawa osób trzecich. Zamawiający akceptując niniejszy dokument oświadcza, że w przypadku
sporów i roszczeń kierowanych do IMGIS POLSKA w związku z wykonaniem zamówienia,
zwolna go z wszelkiej odpowiedzialności zastępując w postępowaniach sądowych,
arbitrażowych, bądź egzekucyjnych, zobowiązując się pokryć wszelkie koszty w/w
postępowań, w tym koszty obsługi prawnej.
§ 12
Postanowienia końcowe
•

•

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za
pośrednictwem strony internetowej portalu, w wersji umożliwiającej jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie.
IMGIS POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany
przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownicy
zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji
o zmianach na stronie internetowej platformy. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się
skuteczne w terminie 7 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu
poprzednim. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie
zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień

•

•

Regulaminu.
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony
będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego
braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
IMGIS POLSKA.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

