REGULAMIN
Regulamin św iadczenia us ług Internetowego Serwisu „Pressinfo” Grupy Marketingowej TAI Sp. z
o.o. w Warszawie obowi ązuj ący od dnia 31.03.2014 r.
Niniejszy regulamin okre śla prawa i obowi ązki Stron w zakresie św iadczenia us ług i korzystania
z Internetowego Serwisu „Pressinfo” Grupy Marketingowej TAI, dostępnego w Internecie na
stronie www.pressinfo.pl.

I. Definicje regulaminowe
a. TAI -Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. w Warszawie z siedzib ą: 04-204 Warszawa, ul.
Jordanowska 12, KRS nr 0000145319, XIII Wydzia ł Gospodarczy S ądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy, NIP 113-23-93-178, REGON 015309912, kapita ł zak ładowy spó łki 1.906.000 z ł;
b. Użytkownik – pe łnoletnia osoba fizyczna, prowadz ąca we w łasnym imieniu dzia łalno ść
gospodarcz ą lub zawodow ą lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj ąca
osobowo ści prawnej, którym ustawa przyznaje zdolno ść prawn ą.
c. Strony -TAI i Użytkownik;
d. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
e. Serwis – internetowa baza danych dotycz ących: przetargów i ich wyników, inwestycji, dotacji,
nieruchomo ści, zamieszczona na serwerze Grupy Marketingowej TAI;
f. Opłata -należno ść przys ługuj ąca TAI od Użytkownika za prawo korzystania w okresie
rozliczeniowym z danych zawartych na serwerze TAI;
g. Adresy Elektroniczne
TAI: www.pressinfo.com.pl, Newsletter@pressinfo.com.pl, info@pressinfo.com.pl, Administracja
@pressinfo.com.pl, kontakt.pressinfo@tai.pl ;
h. Przetwarzanie danych osobowych -jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie danych;
i. Ustawa o usługach elektronicznych -ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu us ług
drog ą elektroniczn ą(Dz.U z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).
II. Postanowienia ogólne
1. TAI zobowi ązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika us ługi polegaj ącej na udzieleniu
mu dostępu do Serwisu, zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówionym przez Użytkownika.
2. Użytkownik zobowi ązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na
stronie www.pressinfo.pl przed z łożeniem zamówienia na dostęp do tre ści Serwisu. Użytkownik
potwierdzaj ąc z łożenie zamówienia, sk łada jednocze śnie – poprzez zaznaczenie stosownego
pola widocznego w tracie procesu sk ładania zamówienia o świadczenie, że zapozna ł się z tre ści ą
Regulaminu i zaakceptowa ł postanowienia w nim zawarte.
III. Zasady składania zamówień i zawarcie umowy

1. Zamówienia można sk ładać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez ca ły rok.
2. Przez z łożenie zamówienia należy rozumieć wype łnienie i wys łanie formularza zamówienia
znajduj ącego
się
na
stronie www.pressinfo.pl.
3. Użytkownik jest zobowi ązany do pe łnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wype łnienia
formularza zamówienia w zakresie konta Użytkownika i danych do faktury oraz do wyboru
us ługi. TAI nie weryfikuje danych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialno ści za
skutki podania danych nieprawdziwych b ąd ź nieaktualnych lub brak ich aktualizacji.
4. Wype łnienie formularza zamówienia przez Użytkownika oznacza:
a. wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym
dla korzystania z Serwisu;
b. akceptację warunków niniejszego Regulaminu i zobowi ązanie Użytkownika do jego
przestrzegania, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie procesu sk ładania
zamówienia;
c. zobowi ązanie się Użytkownika do przestrzegania w ramach korzystania z Serwisu
porz ądku prawnego, w szczególno ści przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach
osobistych innych osób, niestosowania technik i urz ądzeń zak łócaj ących prac ę
infrastruktury informatycznej.
5. Wype łniaj ąc formularz zamówienia Użytkownik może, poprzez zaznaczenie odpowiedniej
opcji, wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres elektroniczny oraz telefonicznie, z
wykorzystaniem danych kontaktowych używanych w zwi ązku z prowadzon ą dzia łalno ści ą
gospodarcz ą, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o us ługach elektronicznych
wystosowywanych przez TAI.
6. TAI informuje, że podanie danych przez Użytkownika w procesie sk ładania zmówienia oraz w
trakcie korzystania z Serwisu jest dobrowolne. Dane s ązbierane w celach wskazanych w ust. 4a
i 5 powyżej, w tym w celu przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania Serwisu oraz
przesy łania informacji handlowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo
ich poprawiania.
7. TAI informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych do państwa trzeciego, w
szczególno ści w celu realizacji umowy, w tym w szczególno ści w przypadku umieszczenia
Serwisu na zagranicznym serwerze. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację powyższego
przekazania danych do państwa trzeciego.
8. W celu poprawnego korzystania z Serwisu konieczne jest:
a. posiadanie odpowiedniego komputera klasy PC lub podobnej, wyposażonego w
system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny przegl ądark ę internetow ą
obs ługuj ąc ą HTML, CSS, JavaScript.
b. dostęp do Internetu,
c. posiadanie konta poczty elektronicznej.
9. Umowa o świadczenie us ług zostaję zawarta z chwil ąuiszczenia zap łaty przez Użytkownika,
co może nast ąpi ć poprzez:
1.uiszczenie zap łaty szybkim przelewem elektronicznym w toku sk ładania zamówienia;
2.p łatno ść przelewem na podstawie pobranej faktury proforma w terminie w niej
wskazanym.
10. Bezpo średnio po uiszczeniu zap łaty w trybie ust. 9 a) Użytkownik otrzymuje w formie
elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy
wraz z kodem dostępu do wybranych tre ści Serwisu.
11. Po uiszczeniu zap łaty w trybie ust. 9 b) Użytkownik otrzymuje w formie elektronicznej na
podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z kodem
dostępu do wybranych tre ści Serwisu, w terminie 2 dni roboczych licz ąc od dnia zaksi ęgowania
Op łaty.
IV. Czas obowiązywania umowy i opłaty
1. Umowa św iadczenia us ług Serwisu może być zawarta na czas okre ślony: jednego kwarta łu, 6
lub 12 miesięcy.

2. Umowa zostaje zawarta na kolejny okres na dotychczasowych zasadach w sytuacji
uiszczenia przez Użytkownika Op łaty na podstawie wystawionej przez TAI faktury proforma
wys łanej na 14 dni przed terminem wyga śni ęcia obowi ązuj ącej Umowy.
3. Wysoko ść op łat za Us ługi Serwisu jest zamieszczona na stronie Serwisu i jest widoczna
podczas sk ładania zamówienia przez Użytkownika.
4. Op łaty za dostęp do Serwisu s ą pobierane z góry, za ca ły okres, na który zosta ła zawarta
umowa na czas okre ślony.
5. Us ługi Serwisu świadczone s ą dopiero po uregulowaniu przez Użytkownika należnych op łat
oraz po prawid łowym zalogowaniu się do Serwisu.
6. W przypadku, gdy zgodnie z obowi ązuj ącym prawem TAI obowi ązany jest wystawi ć faktur ę,
faktury doręczane będ ą na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym za
po średnictwem poczty lub na adres elektroniczny.
7. Użytkownik sk ładaj ąc zamówienie może wyrazić zgodę na wystawianie i przesy łanie faktur w
formie elektronicznej na adres Użytkownika wskazany na fakturze.
V. Prawa i obowiązki Stron
1.Kod dostępu do Serwisu może być wykorzystywany jedynie przez jednego Użytkownika
na jednym stanowisku pracy.
2.Użytkownik zobowi ązuje się do nieudostępnienia kodu/kodów dostępu osobom trzecim.
3.Nieuprawnione lub jednoczesne używanie kodu dostępu przez więcej niż jednego
Użytkownika, jak i udostępnienie przez Użytkownika kodu lub kodów dostępu osobom
nieuprawnionym lub niezabezpieczenie kodu przed dostępem osób nieuprawnionych,
uprawnia TAI do natychmiastowego zablokowania tego kodu/kodów dostępu należ ących
do danego Użytkownika i skierowanie przez TAI roszczenia do Użytkownika o
naprawienie szkody do wysoko ści warto ści świadczonych us ług za ca ły okres
obowi ązywania Umowy.
4.TAI zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w
szczególno ści w przypadkach jego modernizacji. Ł ączny czas nieaktywno ści Serwisu nie
może przekroczyć 48 godzin w ci ągu miesi ąca. TAI nie ponosi odpowiedzialno ści za
ewentualne ograniczenia dostępu do Serwisu spowodowane czynnikami zewnętrznymi
niezależnymi od TAI, a w szczególno ści wynikaj ącymi z dzia łania si ły wyższej lub
operatora telekomunikacyjnego.
5.TAI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno ści względem Użytkownika w sytuacji gdy z
przyczyn nie zawinionych przez TAI dane zamieszczone w Serwisie s ą niepe łne,
nieaktualne b ąd ź nieprawdziwe.
6.Dane rozpowszechniane w Serwisie stanowi ą wy łączn ą w łasno ść TAI chronion ą
prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie danych do
dalszej odsprzedaży podlega ochronie na mocy ustawy Prawo autorskie, Prawo
w łasno ści przemys łowej i Kodeksu karnego.
7.Wykorzystanie Serwisu w celu dalszej odsprzedaży jego tre ści jest zabronione i
wymaga uprzedniej zgody TAI, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważno ści.
VIII. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach zwi ązanych ze świadczeniem us ług w
formie elektronicznej na adres TAI kontakt@tai.pl lub w formie pisemnej na adres: Centrum
Obs ługi Klienta, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa.
2. Reklamacje należy zg łosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyst ąpienia
nieprawid łowo ści w korzystaniu z Serwisu.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Użytkownika umożliwiaj ące kontakt z nim
oraz jego identyfikację, opis problemu będ ącego podstaw ą z łożenia reklamacji, wskazanie
terminu nieprawid łowego dzia łania Serwisu.

4. TAI rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od dnia jej dor ęczenia, przy czym okres
ten może zostać przed łużony w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania
dodatkowych wyja śnień od Użytkownika – o czas udzielania stosownych wyja śnień przez
Użytkownika.
5. Odpowiedź na reklamacje TAI kieruje na elektroniczny adres Użytkownika lub adres do
doręczeń, zgodnie z tre ści ą reklamacji.
IX. Postanowienia końcowe
1. TAI zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodz ąw życie po opublikowaniu ich na
niniejszej stronie internetowej, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowi ązuj ące
przepisy.
2. Wszelkie zmiany do Regulaminu staj ąsię skuteczne w dniu ich zamieszczenia na stronie
internetowej www.pressinfo.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez TAI zmiany
Regulaminu maj ą zastosowanie do zamówień z łożonych przez Użytkowników po wej ściu w
życie tych zmian.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2014 i jego postanowienia stosuje się do
wszystkich zamówień z łożonych po tym dniu.
4. O świadczenia pisemne kierowane do TAI kierowane s ąna adres siedziby TAI. O świadczenia
Stron w formie elektronicznej, o ile w Regulaminie inaczej nie zastrzeżono, sk ładane s ąna
następuj ące adresy:
a. Grupa Marketingowa TAI: na adresy elektroniczne TAI: kontakt@tai.pl
b. Użytkownik: adres e-mail udostępniony TAI przez Użytkownika.
4. W zakresie praw i obowi ązków wynikaj ących z umowy Stron oraz Regulaminu zastosowane
maj ą wy łącznie przepisy prawa polskiego.
5. Jakiekolwiek ewentualne spory mog ące wynikn ąć na tle realizacji postanowień Regulaminu i
umowy Stron w zakresie korzystania z Serwisu, Strony poddadz ą pod rozstrzygni ęcie S ądu
w ła ściwego wed ług prawa polskiego dla siedziby TAI. W przypadku, gdy TAI ma siedzib ę za
granic ą, w ła ściwym będzie s ąd w Warszawie.

