Regulamin Strony Internetowej

1. Wstęp
Grandmetric Sp. z o.o.
ul. Baśniowa 42, 60-193 Poznań, Polska
REGON: 7792433527
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000569722, z kapitałem
zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 5000 zł
adres e-mail: info@grandmetric.com
Grandmetric jest właścicielem i administratorem Strony Internetowej.
Regulamin niniejszej Strony Internetowej, ma na celu pomóc Użytkownikowi podczas
jej użytkowania. Poniższe warunki będą obowiązywać w całości oraz będą miały istotny wpływ
na sposób w jaki Użytkownik będzie wykorzystywał Stronę.
Korzystając z niniejszej Strony, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na warunki
niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie
zaprzestać z korzystania ze Strony Internetowej.

2. Usługi
Grandmetric dostarcza za pośrednictwem Strony Internetowej drogą elektroniczną
następujące Usługi:
a. dostarczanie informacji o produktach i usługach zaprezentowanych na Stronie
Internetowej Grandmetric;
b. dostarczanie darmowych materiałów technicznych;
c. wysyłanie informacji handlowej, a zwłaszcza dotyczącej produktów i usług drogą
elektroniczną na adres e-mailowy podany przez Użytkownika Strony („Newsletter”).

3. Umowa o dostarczanie Usług drogą elektroniczną
Użytkownik może korzystać z Usług na Stronie Internetowej po uprzednim spełnieniu
wymagań technicznych określonych w paragrafie 7. niniejszego Regulaminu.
Umowa o dostarczanie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie, kiedy
Użytkownik rejestruje się na Stronie Internetowej, zapisuje się na newsletter, bierze udział
w badaniu lub komunikacji marketingowej, korzysta z chat’u na żywo, surfuje po Stronie
Internetowej, lub korzysta z innych funkcji Strony Internetowej.
Usługi są darmowe i dostępne dla Użytkownika po uprzednim aktywowaniu właściwej Usługi.
Użytkownik może wycofać się z korzystania z Usług w każdym momencie, bez podania
przyczyny.

Grandmetric jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o dostarczanie Usług elektronicznych
Użytkownikowi, jeśli:
a. Użytkownik naruszył jedno z postanowień niniejszego Regulaminu,
b. Grandmetric otrzyma uzasadnioną i wiarygodną informację, iż działania Użytkownika
są nielegalne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste bądź też
zasadne interesy Grandmetric,
c. Treści, które Użytkownik zamieszcza na stronie są sprzeczne z obowiązującym
prawem,
d. Użytkownik wykorzystuje Usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Grandmetric może odmówić świadczenia Usług, jeśli uzasadniają to względy bezpieczeństwa
jak i we wszystkich innych przypadkach zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Prawa Własności Intelektualnej
Cała zwartość niniejszej Strony Internetowej, stanowi własność intelektualną Grandmetric
i/lub jej licencjonodawców. Materiały umieszczone na niniejszej Stronie nie mogą kopiowane
ani wykorzystywane w części lub całości.
Użytkownicy uzyskują jedynie licencję niewyłączną ograniczoną do przeglądania materiałów
zamieszczonych na Stronie Internetowej.

5. Ograniczenia
Użytkownik nie może wykonywać poniższych czynności:
•

publikować materiałów pochodzących ze Strony Internetowej w jakichkolwiek innych
mediach;

•

sprzedawać, sublicencjonować i/lub w jakikolwiek sposób komercjalizować materiały
pochodzące ze Strony Internetowej;

•

publicznie wykonywać lub rozpowszechniać jakiekolwiek materiały pochodzące
ze Strony Internetowej;

•

korzystać ze Strony Internetowej w jakikolwiek sposób, który jest lub może
być szkodliwy dla Strony Internetowej;

•

korzystać ze Strony Internetowej w jakikolwiek sposób, który negatywnie wpłynie
na dostęp do użytkowania Strony Internetowej;

•

korzystać ze Strony Internetowej wbrew obowiązującemu prawu; lub w jakikolwiek
sposób, który może powodować uszkodzenie Strony Internetowej, lub szkody u osób
trzecich;

•

angażować się w eksplorację danych, zbieranie danych, wydobywanie danych bądź
też jakąkolwiek inną podobną działalność na niniejszej Stronie Internetowej;

•

Użytkować Stronę Internetową w celach reklamowych lub marketingowych.

Dostęp do niektórych obszarów Strony Internetowej jest ograniczony dla jej Użytkowników,
dodatkowo Grandmetric może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do innych obszarów Strony
Internetowej, w każdym czasie, przy zachowaniu całkowitej swobody decyzji. Wszelkie loginy
oraz hasła ustanowione w związku z korzystaniem z niniejszej Strony Internetowej
są traktowane w sposób poufny, a od Użytkownika również oczekuje się zachowania
ich
w tajemnicy.

6. Treści Użytkownika
W niniejszym Regulaminie, „Treści Użytkownika” oznaczają wszelkie teksty, materiały audio,
video, obrazki oraz każdy inny materiał, jaki Użytkownik zdecyduje się opublikować na Stronie
Internetowej. Upubliczniając te treści Użytkownik udziela Grandmetric niewyłączną,
nieodwołalną, obowiązującą na całym świecie, umożliwiającą sublicencjonowanie, licencję
na użytkowanie, kopiowanie, dostosowanie, publikowanie oraz dystrybuowanie
ich
we wszystkich bez wyjątku mediach.
Treści Użytkownika muszą należeć do niego i nie mogą naruszać praw osób trzecich.
Grandmetric zastrzega sobie prawo do usunięcia treści Użytkownika ze Strony Internetowej
o każdym czasie, bez uprzedniego zawiadomienia.

7. Wymogi techniczne
Aby korzystać ze Strony Internetowej, Użytkownik powinien być w posiadaniu komputera,
tabletu lub smartphone’a połączonego z Internetem, zainstalowaną przeglądarką internetową
taką jak: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, itd. Korzystanie
z Newslettera wymaga dodatkowo posiadania aktywnego konta e-mail.

8. Brak gwarancji
Strona Internetowa funkcjonuje „tak jak jest”, ze wszystkimi usterkami. Grandmetric
nie udziela żadnych gwarancji związanych ze Stroną Internetową ani materiałami
umieszczonymi na Stronie. Także żadna z treści umieszczonych na Stronie Internetowej
nie powinna być interpretowana jako wiążące zalecenia dla Użytkownika.

9. Ograniczenie odpowiedzialności
W najszerszym dopuszczalnie prawnie zakresie, Grandmetric, jego pracownicy, kierownictwo
ani nikt zatrudniony w Grandmetric, nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności
za cokolwiek co wynika lub jest jakkolwiek powiązane z korzystaniem ze Strony przez
Użytkownika, o ile odpowiedzialność taka nie wynika z wyraźnej umowy z Użytkownikiem
lub przepisów prawa. Grandmetric, w tym członkowie jego zarządu, dyrektorzy i pracownicy
nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wtórne lub szczególne
zobowiązania wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem niniejszej
Strony Internetowej.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik w najszerszym zakresie zwolni Grandmetric od jakiejkolwiek odpowiedzialności,
w tym odszkodowawczej, wszelkich kosztów, roszczeń, kosztów prowadzenia postępowań
sądowych wynikających w jakikolwiek sposób z naruszenia przez Użytkownika warunków
niniejszego Regulaminu.

11. Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące Usług można składać pisemnie listem poleconym na adres:
Grandmetric Sp. z o.o., ul. Baśniowa 42, 60-193 Poznań z dopiskiem „Reklamacja”.
Reklamacja powinna zwierać imię i nazwisko, kod pocztowy, adres e-mail, opis skargi wraz
z roszczeniem i jej uzasadnieniem, podpis osoby składającej reklamację.
Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od ich otrzymania, Grandmetric niezwłocznie
poinformuje o decyzji w sprawie reklamacji drogą elektroniczną lub też listem poleconym
na wskazany adres.

12. Klauzula salwatoryjna
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się okaże się być nieważne
w świetle obowiązującego prawa, takie postanowienie zostanie usunięte bez wpływu
na pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

13. Cesja
Grandmetric zastrzega sobie prawo do cesji, transferu oraz podzlecania wykonywania swoich
praw i/oraz obowiązków w ramach niniejszego Regulaminu warunków bez uprzedniego
powiadomienia. Jednakże Użytkownik nie może korzystać z cesji, transferu ani podzlecenia
jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków w ramach niniejszego Regulaminu.

14. Integralność Regulaminu
Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Grandmetric i Użytkownikiem
w związku z użytkowaniem niniejszej Strony Internetowej oraz zastępuje wszystkie uprzednie
umowy oraz porozumienia w tym zakresie.

15. Właściwość Prawa i jurysdykcja sądowa
Niniejszy Regulamin będzie wykonywany i interpretowany zgodnie z przepisami prawa
polskiego. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez
miejscowo i rzeczowo właściwe sądy w Polsce.

