Warszawa, dnia 11 października 2015 r.

Regulamin
korzystania z systemu informacji prawnej SIP.LEGAL
Regulamin obowiązuje od dnia 12 października 2015 r.

1. Definicje


Adresy elektroniczne – siplegal.pl, biuro@mustreadmedia.pl.



Dostęp Pełny – dostęp za opłatą do SIP.LEGAL po złożeniu Zamówienia Dostępu Pełnego.



Dostęp Testowy – trwający 14 dni bezpłatny dostęp do SIP.LEGAL po złożeniu
Zamówienia Dostępu Testowego.



SIP.LEGAL – internetowa baza danych zawierająca wybrane akty prawne, orzeczenia,
opinie i publikacje dotyczące prawa zamówień publicznych, zamieszczona na stronie
internetowej www.siplegal.pl.



Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z SIP.LEGAL.



Usługodawca – wydawnictwo MRM Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie (03-984)
przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40.



Użytkownik – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który złożył Zamówienie Dostępu
Pełnego lub Zamówienie Dostępu Testowego.



Zamówienie Dostępu Pełnego – zlecenie Dostępu Pełnego poprzez wypełnienie
internetowego formularzu zamówienia na stronie www.siplegal.pl/oferta lub złożenie
zamówienia telefonicznie.



Zamówienie Dostępu Testowego – zlecenie Dostępu Testowego poprzez wypełnienie
internetowego

formularzu

zamówienia

na

stronie

www.siplegal.pl

lub

www.siplegal.pl/oferta.
2. Zawarcie umowy
2.1. Z chwilą złożenia Zamówienia Dostępu Pełnego przez Użytkownika dochodzi do zawarcia
umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych niniejszym
Regulaminem („Umowa”). Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie
zawarcia Umowy.
2.2. Przedmiotem umowy jest udostępnienie Użytkownikowi przez Usługodawcę zawartości
SIP.LEGAL. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, kompletność jak i aktualność

treści zamieszczonych w bazie SIP.LEGAL. Użytkownik, jako profesjonalista, każdorazowo
powinien potwierdzić treść orzeczeń, publikacji i aktów prawnych ze źródłem danej informacji.
2.3. Umowa zawierana jest na okres 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy – w zależności od opcji
wybranej przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik – na minimum 14 dni przed końcem okresu
abonamentu nie zrezygnuje - Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres
abonamentu. Rezygnacja z przedłużenia Umowy o następny okres abonamentowy powinna być
dokonana pisemnie (poprzez wysłanie rezygnacji na adres siedziby Usługodawcy) lub pocztą
elektroniczną (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@mustreadmedia.pl).
Rezygnacja może być również dokonana telefonicznie (w takim wypadku rezygnacja jest skuteczna
po potwierdzeniu jej przez Usługodawcę w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail).
2.4. Wysokość opłaty za Dostęp Pełny jest zamieszczona na stronie www.siplegal.pl/oferta i jest
widoczna podczas składania Zamówienia Dostępu Pełnego przez Użytkownika. Opłata za Dostęp
Pełny pobierana jest z góry, za cały okres, na który została zawarta Umowa.
2.5. Dostęp do zawartości SIP.LEGAL możliwy jest natychmiast po złożeniu Zamówienia Dostępu
Pełnego, poprzez zalogowanie się przy użyciu wybranego przez Użytkownika loginu i ustawionego
przez Użytkownika hasła dostępu. Hasło dostępu może zostać zmienione przez Użytkownika w
panelu użytkownika.
2.6. W celu prawidłowego korzystania z SIP.LEGAL konieczne jest posiadanie:
- odpowiedniego komputera klasy PC lub podobnej, wyposażonego w system operacyjny (Linux,
Mac OS, MS Windows lub podobny), przeglądarkę internetową obsługującą HTML, CSS,
JavaScript;
- dostępu do Internetu;
- konta poczty elektronicznej.
2.7. Dostęp Pełny może zostać wstrzymany w przypadku nieuregulowania przez Użytkownika
opłaty.
2.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do SIP.LEGAL
jedynie w przypadkach konieczności przeprowadzenia aktualizacji, modernizacji lub naprawy
systemu, na czas niezbędny do wykonania odpowiednich prac.
3. Dostęp Testowy

3.1. W ramach Dostępu Testowego Usługodawca umożliwia Użytkownikowi – przed
Zamówieniem Dostępu Pełnego – jednokrotne sprawdzenie kompletności, przydatności i
funkcjonalności SIP.LEGAL.
3.2. Skorzystanie z Dostępu Testowego nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia
Dostępu Pełnego.
3.3. W czasie trwania Dostępu Testowego Użytkownik ma nieodpłatnie dostęp do wybranych treści
zawartych w SIP.LEGAL.
3.4. Dostęp Testowy kończy się z upływem 14 dni od złożenia Zamówienia Dostępu Testowego.
4.

Przetwarzanie danych osobowych

4.1. Złożenie Zamówienia Dostępu Pełnego lub Zamówienia Dostępu Testowego wiąże się z
obowiązkiem podania przez Użytkownika danych osobowych a tym samym z przetwarzaniem
danych osobowych przez Usługodawcę będącego administratorem danych osobowych.
4.2. Celem zbierania danych osobowych przez Usługodawcę od Użytkowników jest prawidłowe
korzystanie przez Użytkownika z SIP.LEGAL oraz działalność marketingowa Usługodawcy.
4.3. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz zmiany przetwarzanych przez Usługodawcę danych
osobowych za pośrednictwem panelu użytkownika.
5. Reklamacje
5.1. Użytkownik może złożyć reklamacje na korzystanie z Dostępu Pełnego wysyłając wiadomość
na adres: biuro@mustreadmedia.pl lub listownie na adres Usługodawcy.
5.2. Usługodawca zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji, do
rozpatrzenia reklamacji i poinformowania o tym Użytkownika.

