
REGULAMIN PROMOCJI  
„Bezpłatny okres próbny Docum”

§ 1 
Definicje

Ilekroć w tekście jest mowa o:

Baza danych użytkownika – jest to zbiór danych tworzonych przez Użytkownika, do którego dostęp 

poprzez Portal ma tylko Użytkownik i Operator.

Konto użytkownika – zdefiniowany użytkownik w programie w zakresie: loginu i hasła, uprawnień 

w zakresie dostępu do opcji programu, prawa do modyfikacji, dopisywania i funkcji administracyjnych.

Okres promocji – 2 miesiące, począwszy od dnia potwierdzenia przez Użytkownika zawarcia Umowy 

Promocji.

Ustawa - rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. Z 2013 poz. 1422). 

Operator – oznacza Madar Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, przy 

ul. Skłodowskiej 12d/3, adres strony: www.madar.com.pl, adres e-mail: madar@madar.com.pl, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088404, będącym usługodawcą w rozumieniu 

art. 2 ust. 6 Ustawy.

Portal – oznacza witrynę www dostępną w Internecie pod adresem wskazanym przez Operatora 

w potwierdzeniu założenia konta. 

Regulamin promocji – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach 

Promocji „Bezpłatny okres próbny Docum” dostępny pod adresem: 

http://madar.com.pl/legal/RegulaminPromocjiDocum.pdf.

Regulamin usługi – oznacza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną „Docum” dostępny pod 

adresem http://madar.com.pl/legal/RegulaminDocum.pdf.

Usługa – oznacza świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 ust. 4 Ustawy. 

Użytkownik   oznacza każdą osobę lub urządzenie, korzystające z usługi świadczonej drogą 

elektroniczną, działającą w imieniu usługobiorcy.
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§ 2 
Zakres usług świadczonych elektronicznie przez Operatora

2.1. Operator świadczy Usługi w Okresie promocji polegające na udostępnianiu Aplikacji, umożliwienie 

autoryzacji, przekazu danych oraz przechowywanie przekazanych i przetworzonych danych, zgodnie 

z Regulaminem usługi.

2.2. W Okresie promocji Operator może ograniczyć dostępność niektórych funkcji i odmówić wykonania 

usług dodatkowych.

2.3. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem usługi oraz Regulaminem promocji, 

akceptuje ich treści bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§ 3 
Odpłatność za wykonane usługi elektroniczne

3.1. W Okresie promocji nie jest pobierana opłata za Konto użytkownika.

§ 4 
Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z Usługi przez Użytkownika

4.1. Operator świadczy Usługi od dnia zawarcia Umowy promocji, to jest od dnia podania adresu 

Portalu oraz danych dostępowych dla Konta użytkownika.

4.2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu 

promocji i Regulaminu usługi bez zastrzeżeń.

4.3. Operator zakończy świadczenie Usługi w Okresie promocji, z momentem upływu tego Okresu.

4.4. Po zakończeniu Okresu promocji Użytkownik może zawrzeć umowę na odpłatne kontynuowanie 

korzystania  z Usługi. W przeciwnym razie Konto użytkownika oraz Baza danych użytkownika zostaną 

usunięte przez Operatora. 

§ 5 
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

5.1. Operator świadczy usługi poprzez Portal za pomocą sieci Internet na zasadach określonych 

w Regulaminie usługi.

5.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości konieczność spełnienia wymagań technicznych do 

poprawnego korzystania z Usługi, określonych w Regulaminie usługi.
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§ 6 
Zagrożenie lub naruszenia praw

6.1. Każda ze stron zobowiązuje się do nie działania na szkodę drugiej.

6.2. Zabrania się dostarczania przez Usługobiorcę danych i treści o charakterze bezprawnym.

§ 7
Przepisy końcowe

7.1. Regulamin promocji obowiązuje od 01.05.2016 r.

7.2. Niniejszy Regulamin promocji jest dostępny dla każdego Użytkownika pod adresem 

http:/madar.com.pl/llegal/RegulaminPromocjiDocum.pdf. Treść niniejszego Regulaminu promocji może 

zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie 

w każdej chwili ze strony. 

7.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu promocji. Wiążącym dla stron jest 

Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia Umowy promocji.

7.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu promocji jest w części lub całości 

nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin 

promocji w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.

7.5. Prawa autorskie do Portalu należą niepodzielnie do Operatora. 

7.6. W przypadku wątpliwości stosowania Regulaminu promocji Operator zastrzega sobie prawo 

ostatecznej interpretacji jego postanowień, a Użytkownik ma prawo zwrócić się do niego o właściwą 

wykładnię jego postanowień.

7.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem promocji zastosowanie mają przepisy 

prawa polskiego.
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