REGULAMIN DLA UMÓW O USŁUGI
UDOSTĘPNIENIA INFRASTRUKTURY W CELACH TESTOWYCH

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie przy zawieraniu Umów o usługi udostępnienia
infrastruktury informatycznej w celach testowych.

1.2.

W niniejszym Regulaminie usługa oznacza usługę udostępnienia infrastruktury informatycznej w
celach testowych.

1.3.

Dostawca usługi - firma OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu ul. Tysiąclecia 11, NIP: 578000-44-98, REGON: 001364260, KRS 0000190471 (zwana dalej „Dostawcą”), w serwisach
www.dc4b.pl , smartcloud.dc4b.pl.

1.4.

Beneficjentem usługi może być Klient, który w myśl Ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej z 2004 roku z późniejszymi zmianami jest przedsiębiorcą, zarejestrował się
zakładając konto klienta w serwisie dc4b.pl, zawarł Umowę na usługę o udostepnienie
infrastruktury informatycznej w celach testowych.

1.5.

Umowa pomiędzy Dostawcą i Klientem jest zawierana drogą elektroniczną.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1.

Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,
aplikacji do przeglądania zawartości sieci internetowej (przeglądarka internetowa), konta poczty
elektronicznej (e-mail).

2.2.

Klient zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie środki techniczne oraz
oprogramowanie opisane w ust.2.1.

2.3.

Dostawca zobowiązuje Klienta do przestrzegania reguł bezpiecznego korzystania z sieci
Internet. Do szczególnych obowiązków związanych z korzystaniem przez Klienta z Usługi należy
dbałość o:
a.

właściwe zabezpieczenie systemów operacyjnych na serwerach wirtualnych poprzez
stosowanie haseł odpornych na złamanie przez osoby trzecie;

b.

bieżącą aktualizację oprogramowania systemowego;

c.

stosowanie oprogramowania zabezpieczającego tj. firewall, antywirusowe;

d.

wykonywania kopii bezpieczeństwa posiadanych danych.

3.

ZAWARCIE UMOWY

3.1.

Warunkiem zawarcia Umowy jest zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta.

3.2.

Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem usługi i zobowiązuje się
do jego przestrzegania.

3.3.

Do zawarcia Umowy na usługę niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia na usługę.

3.4.

Po złożeniu Zamówienia Dostawca weryfikuje przekazane przez klienta dane oraz sprawdza
możliwości techniczne uruchomienia usługi.

3.5.

Zawarcie Umowy następuje po potwierdzeniu możliwości realizacji Zamówienia przez Dostawcę.

3.6.

Rozpoczęcie z korzystania z usługi następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy.

3.7.

Dostawca może odmówić zawarcia Umowy lub też odstąpić od zawartej już Umowy,
w przypadku gdy:
e.

Klient nie jest przedsiębiorcą;

f.

Klient przekazał wymagane dane, które są niezgodne z rzeczywistością;

g.

Dostawca uprzednio rozwiązał Umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosił Klient;

h.

Zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z
charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez
Klienta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych
Dostawcy przez innych Klientów;

i.

Zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny
bezprawne m.in. przesyłanie spamu, skanowanie sieci, bezprawne udostępnianie danych w
sieci, blokowanie serwisów internetowych, bezprawne uzyskiwanie dostępu do sieci i usług
internetowych.

j.

Klient naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa
osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu
bezprawnego.

3.8.

Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy
zawarciu Umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w
zakresie świadczenia usług przez Dostawcę, informacji handlowych o nowych usługach
Dostawcy oraz jego partnerów.

4.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

4.1.

Klient może wykorzystywać udostępnioną mu infrastrukturę informatyczną i utworzone przy jej
udziale serwery wirtualne wyłącznie w celach testowych, w ramach ich pełnych możliwości
technicznych. Nie może natomiast podejmować działań zabronionych przez prawo ani też
uznawanych powszechnie za niedozwolone, choćby nie były one naruszeniem prawa.

4.2.

Klient nie może udostępniać i odsprzedawać udostępnionej infrastruktury informatycznej, ani
utworzonych przy jej udziale serwerów wirtualnych oraz nie może wykorzystywać ich w innym
celu niż testowym, w szczególności wykorzystywać przy prowadzeniu działalności gospodarczej
lub innej działalności zarobkowej.

4.3.

Klient zobowiązuje się do niegromadzenia, nieprzetwarzania i nieumieszczania na serwerach
wirtualnych materiałów oraz do niepodejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami. W szczególności niedopuszczalne jest:

a.

umieszczanie treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp. oraz
propagujących przemoc,

b.

propagowanie materiałów pornograficznych dowolnego rodzaju,

c.

gromadzenie, udostępnianie na serwerach materiałów objętych ochroną z tytułu prawa, a nie
stanowiących bezpośredniej własności Klienta,

d.

tworzenie i zamieszczanie stron zawierających linki do materiałów kolidujących z
obowiązującymi normami prawnymi lub obyczajowymi,

e.

umieszczanie materiałów programów, linków, opisów, dotyczących działań powodujących
utratę lub nielegalne wejście w posiadanie danych (np. hacking, phreaking, cracking,
materiały dotyczące pisania wirusów komputerowych),

f.

umieszczanie ofert towarów i usług niezgodnych z prawem (np. dotyczących narkotyków,
prostytucji, piramidek finansowych, „łańcuszków szczęścia”).

4.4.

Klient zobowiązuje się do niestosowania systemów powodujących masowe wysyłanie
wiadomości email pod adresy osób i firm, które jej nie zamawiały (spamming).

4.5.

Prawo oceny działań Klienta i osób, które korzystają z infrastruktury informatycznej i
wirtualnych serwerów, pozostaje przy Dostawcy.

4.6.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za informacje umieszczane lub rozpowszechniane
za pomocą serwerów wirtualnych oraz za czyny dokonywane za ich pomocą.

5.

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

5.1.

Dostawca monitoruje prawidłowe działanie infrastruktury informatycznej oraz zapewnia ciągłość
w działaniu serwerów wirtualnych.

5.2.

Klient ma prawo do obsługi technicznej Dostawcy.

5.3.

Dostawca nie odpowiada za:
a.

aktualizację oprogramowania systemowego na serwerach wirtualnych,

b.

awarie i skutki awarii spowodowane: działaniem osób trzecich, działaniem siły wyższej, na
skutek działań prowadzonych przez Klienta,

c.

utratę danych na skutek niezabezpieczenia ich przez Klienta,

d.

szkody powstałe na skutek niedotrzymania warunków niniejszej Umowy przez Klienta.

5.4.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień
zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy
domen itd.).

5.5.

Oprogramowanie znajdujące się na serwerach wirtualnych nie stanowi własności Dostawcy.

5.6.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały przechowywane na serwerach wirtualnych
Klienta w ramach udostępnionej mu przez Dostawcę infrastruktury, w szczególności dotyczy to
przechowywania i udostępniania plików muzycznych, i filmowych, programów komputerowych
oraz innych zasobów, które powstały w wyniku naruszenia prawa. W takim przypadku całkowita
odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.

5.7.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści w związku z
korzystaniem przez niego z usługi.

5.8.

W każdym przypadku Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania
i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Klienta, pozostających
w związku z korzystaniem z usługi, bez względu na sposób korzystania z usługi.

5.9.

W przypadku nie przestrzegania przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu lub innych
przepisów prawnych, Dostawca ma prawo do zawieszenia usługi świadczonej na rzecz Klienta i
odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez
Klienta. Łamanie zasad niniejszego Regulaminu jest niedopuszczalne.

5.10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych kontaktowych podanych w
innych miejscach niż oficjalne strony lub kanały informacyjne dc4b.pl (np. fora internetowe lub
grupy dyskusyjne).

6.

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

6.1.

Umowa zawierana jest na czas określony, wskazany przy potwierdzeniu realizacji Zamówienia.

6.2.

Umowa ulega rozwiązaniu po upłynięciu okresu na jaki została zawarta.

6.3.

W chwili rozwiązania Umowy Klientowi zostaje odebrany dostęp do usługi. Dane Klienta
przechowywane w ramach świadczonych przez Dostawcę usług zostaną bezpowrotnie usunięte
następnego dnia po rozwiązaniu Umowy.

6.4.

W przypadku nadużycia, wyłudzenia, itp. Dostawca ma prawo do zarchiwizowania danych o
aktywności Klienta w celu późniejszego przekazania organom ścigania (na życzenie policji lub
prokuratury).

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.dc4b.pl i od tego
dnia będzie miał zastosowanie do Umów o usługę udostępnienia infrastruktury informatycznej w
celach testowych zawieranych z Dostawcą drogą elektroniczną.

7.2.

Dostawca może w trakcie trwania Umowy wprowadzić nowy Regulamin lub dokonać zmian w
treści Regulaminu m.in. w przypadku:
a.

dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń
mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią Umowy prawa i obowiązki stron
albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów
lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień
stronom Umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów
podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich
spełnienia;

b.

zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem
technicznym lub technologicznym;

c.

zmiany warunków świadczenia usług poddostawców usług, w szczególności rejestratorów
domen, operatorów telekomunikacyjnych;

d.

zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do
świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa
do oprogramowania lub prawa do urządzeń;

e.

Zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Dostawcy, w tym takich, których
skutkiem nie jest następstwo prawne;

f.

zmian formalno-organizacyjnych po stronie Dostawcy.

7.3.

O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego Regulaminu Dostawca zawiadomi Klienta
przesyłając mu w tej sprawie informację na wskazany podczas rejestracji adres poczty
elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji Email z
Klientem, lub odnośnik do strony internetowej zawierającej nowy Regulamin. Zmiany zostaną
oznaczone w treści dokumentów w sposób niebudzący wątpliwości.

7.4.

Do Umów zawartych z Dostawcą zastosowanie znajduje Prawo polskie.

7.5.

Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Klienta wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.

