REGULAMI N

REGUL AMIN ŚWIADC ZEN I A US ŁUG
DROG Ą EL E KT RON ICZN Ą
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1. Wstęp
Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą
Elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje
zasady świadczenia przez Kancelarię Adwokatów
i Radców Prawnych AD CASUM – Dębska, Kosmala,
Paczkowski i Partnerzy Sp. p., ul. Wspólna 25,
00-519 Warszawa (zwaną dalej „Ad Casum”) usług drogą
elektroniczną z wykorzystaniem strony
http://www.adcasum.pl (zwanej dalej „Stroną
internetową”).
§ 2. Regulamin
Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia
usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania
i rozwiązywania umów tą drogą, a także tryb
postępowania reklamacyjnego.

Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych
przez Ad Casum z użytkownikiem Strony internetowej
(zwanym dalej „Użytkownikiem”). Użytkownik
zamierzający skorzystać z usług dostępnych
za pośrednictwem Strony internetowej, powinien
zaakceptować Regulamin. Użytkownik korzystający
z usług dostępnych za pośrednictwem Strony
internetowej jest zobowiązany do przestrzegania
Regulaminu.
Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na Stronie
internetowej w formie elektronicznej, umożliwiającej jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

ROZDZIAŁ II USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ORAZ ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE TYCH USŁUG
§ 3. Strona internetowa
Strona internetowa jest dostępna 24 godziny na dobę,
językiem polskim oraz angielskim.
przerwy spowodowane przyczynami technicznymi,
tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania
zebranych danych.
Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się

§ 4. Urządzenia Użytkownika
Urządzenia używane przez Użytkownika muszą spełniać
wymagania techniczne niezbędne do współpracy
posiadać dostęp do internetu oraz poczty elektronicznej,
mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową
we wskazanej lub wyższej wersji (Mozilla Firefox 11.0,
Internet Explorer 7.0, Opera 7.0, Google Chrome 12.0.0)
oraz posiadać włączoną możliwość zapisu plików Cookies
oraz obsługi Javascript.

§ 5. Rodzaj usług
Użytkownik korzystając ze Strony internetowej
może zamówić newsletter „Alert prawny” okresowo

nie stanowią porady prawnej.
Newsletter „Alert prawny” będzie przesyłany pocztą
elektroniczną na adres wskazany przez
Użytkownika przy zamawianiu newslettera,
po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

Strony internetowej.
ponosi jedynie koszty połączenia ze Stroną internetową
telekomunikacyjnego.
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§ 6. Zawarcie i rozwiązanie umowy
Stronami umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną są Użytkownik i Ad Casum. Do umowy tej
mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
jest zawarta z chwilą zamówienia przez Użytkownika
newslettera „Alert prawny” przygotowywanego
i udostępnianego przez Ad Casum.

Ad Casum może rozwiązać umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną, jeżeli poweźmie uzasadnione
i wiarygodne informacje, że usługi są wykorzystywane
przez Użytkownika niezgodnie z prawem lub dobrymi
obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste
osób trzecich lub uzasadnione interesy Ad Casum.
Ad Casum powiadomi Użytkownika o rozwiązaniu
umowy, przysyłając wiadomość e-mail na adres podany
przez Użytkownika.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega
rozwiązaniu z chwilą rezygnacji przez Użytkownika
z otrzymywania newslettera „Alert prawny.

ROZDZIAŁ III DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest
dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem
możliwości korzystania z usług drogą elektroniczną.
Ad Casum przetwarza dane osobowe Użytkownika
na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika
podczas zamawiania newslettera „Alert prawny”,
jak również na podstawie ustawowego upoważnienia
do przetwarzania danych osobowych w przypadkach,
kiedy taka zgoda nie jest wymagana, w szczególności,
jeżeli to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą lub dla zrealizowania uprawnienia
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu
prawa albo jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Ad
Casum albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie
narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Ad Casum jest administratorem danych osobowych
Użytkownika przetwarzanych w związku z korzystaniem
przez niego ze Strony internetowej.
Ad Casum będzie przetwarzać dane osobowe
podane przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim
zostały udostępnione oraz w innych celach zgodnych
z przepisami o ochronie danych osobowych. Ad Casum
zobowiązuje się do zachowania powyższych danych
w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom,
chyba że ujawnienie to następuje na podstawie
wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika
lub na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane,
poprawiania ich, żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania lub usunięcia. Użytkownikowi przysługuje
też prawo do kontroli przetwarzania danych dotyczących
jego osoby zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
§ 8. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika
Ad Casum dba o ochronę danych osobowych
Użytkowników zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych, w szczególności poprzez
stosowanie właściwych procedur organizacyjnych oraz
wykorzystanie odpowiednich narzędzi technicznych
i informatycznych, w tym użycie połączeń szyfrowanych
do zbierania danych osobowych, ich przechowywania
oraz innego przetwarzania.
Bazy danych Ad Casum, aplikacje, system informatyczny
oraz dane Użytkowników zbierane z wykorzystaniem
Strony internetowej i przetwarzane przez Ad Casum
są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich
w sposób profesjonalny, spełniający wysokie wymagania
bezpieczeństwa pod względem technicznym
i kryptograficznym.
Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących
składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez
Ad Casum do systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Użytkownik, są opisane w Polityce
prywatności.
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ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą
elektroniczną
Użytkownik ma prawo składać reklamacje we wszystkich
sprawach dotyczących świadczenia przez Ad Casum
usług drogą elektroniczną.

lub treści, które mogą wywołać zakłócenia
lub uszkodzenia systemów komputerowych.

Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail
kancelaria@adcasum.pl lub telefonicznie pod numerem
(+48) 22 875 21 70.

§ 11. Obowiązujące przepisy prawa i sąd właściwy
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają
zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
w szczególności ustawy o prawach konsumenta,
Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych
osobowych.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające
kontakt z Użytkownikiem (imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, adres miejsca zamieszkania) oraz opis
problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy
Użytkownikiem a Ad Casum jest sąd powszechny,
którego właściwość miejscowa i rzeczowa wynika
z obowiązujących przepisów prawa.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich
otrzymania przez Ad Casum, najpóźniej w terminie
14 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych
do ich załatwienia.

Użytkownik będący konsumentem może również
skorzystać z możliwości pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
w tym z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów oraz innych organów, instytucji
i organizacji społecznych do których zadań należy
ochrona konsumentów – zgodnie z przepisami
dotyczącymi rozstrzygania takich sporów.

Ad Casum informuje Użytkownika o sposobie
załatwienia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu,
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
na adres podany w zgłoszeniu reklamacji, chyba że
z Użytkownikiem ustalono inaczej.
§ 10. Prawa własności intelektualnej i treści bezprawne
Strona internetowa zawiera materiały chronione prawem
autorskim i własności przemysłowej oraz inne dobra
niematerialne będące przedmiotem praw własności
intelektualnej.
Użytkownik może korzystać z materiałów
prezentowanych na Stronie internetowej wyłącznie
w zakresie własnego osobistego użytku. Jakiekolwiek
korzystanie z tych materiałów poza ten zakres wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Ad Casum.
Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści
o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwych
lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy

§ 12. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia
08.08.2017 r. i ma zastosowanie do usług świadczonych
od tej daty.
W razie zmiany Regulaminu, nowy Regulamin zostanie
udostępniony na Stronie internetowej.
Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do usług
świadczonych przed dokonaniem jego zmiany.
Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został
on powiadomiony o zmianach i został mu dostarczony
nowy Regulamin, a Użytkownik nie rozwiązał umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie
14 dni od otrzymania tej informacji.

