Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z oprogramowania Serwisu http://bazicalculator.com/ oraz zasady świadczenia usług oferowanych przez Serwis.
2. Korzystając Serwisu użytkownik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i akceptuje
jego warunki, w tym warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez
konieczności zawarcia odrębnej umowy.
3. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego
danych osobowych, w celach realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą
elektroniczną, stosuje się przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr
144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), Ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402 ze zm.).

Definicje
Serwis: strona internetowa w http://bazi-calculator.com.
Użytkownik: osoba korzystająca z Serwisu.
Administrator: właściciel Serwisu, Wojciech Jach, zamieszkały w Oleśnicy, ul. Kopernika 3b/3 w
Polsce.

Korzystanie z usług
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administrator świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu http://bazi-calculator.com/.
Do korzystania z usług bezpłatnych nie jest wymagana rejestracja.
Do korzystania z usług odpłatnych wymagana jest rejestracja i uiszczenie opłaty licencyjnej.
Lista usług płatnych znajduje się na stronie: http://bazi-calculator.com/pl/GoPremium.php
Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
Użytkownik podczas rejestracji określa login, hasło oraz podaje swój adres mailowy.
Z chwilą założenia Konta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może przeglądać i usuwać dane, które dodał do
serwisu.
9. Konta nie wolno odsprzedawać lub udostępniać osobom trzecim.
10. Licencja jest przypisana do jednej osoby i może być przez nią używana na 5 urządzeniach
(np. komputer, laptop, telefon).
11. Opłacenie dostępu do funkcji płatnych odbywa się za pośrednictwem firmy PayPal, której
regulamin jest określony na stronie http://www.paypal.com. Za dodatkowym
porozumieniem, istnieje możliwość opłacenia usług w inny sposób.
12. Dostęp do płatnej części oprogramowania jest sprzedawany jako Licencja na użytkowanie
oprogramowania. Sprzedaż Licencji nie powoduje przeniesienia praw autorskich
(właścicielem praw autorskich pozostaje Administrator Serwisu). Użytkownik uzyskuje
dostęp do oprogramowania na czas określony podczas zakupu licencji na stronie http://bazi-

calculator.com/pl/GoPremium.php.

Wymagania techniczne świadczenia usług
1. Do korzystania z Serwisu Użytkownik wymagany jest sprzęt komputerowy i
oprogramowanie spełniające następujące wymogi: przeglądarka internetowa w najnowszej
wersji (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera), z włączoną obsługą Cookies i Javascript.
Zalecana minimalna rozdzielczość monitora wynosi 1280x720px.
2. Użytkownik powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

Prawa własności intelektualnej
1. Oprogramowanie Serwisu http://bazi-calculator.com/ podlega ochronie na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr
90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
2. Prawa autorskie do oprogramowania http://bazi-calculator.com/ należą do ich autora, czyli
Administratora Serwisu http://bazi-calculator.com/.
3. Użytkownik może kopiować treści udostępnione w Serwisie i je rozpowszechniać, pod
warunkiem umieszczenia linka zwrotnego do http://bazi-calculator.com/.

Reklamacje
1. Reklamacje można przesyłać na adres mailowy podany na stronie: http://bazicalculator.com/pl/contact.php
2. Reklamacje powinny zawierać: adres email Użytkownika oraz opis problemu będącego
podstawą złożonych reklamacji.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana przez Administratora na adres email
podany przez Użytkownika w terminie do 30 dni od ich otrzymania (w miarę możliwości
znacznie szybciej).

Ograniczenie Odpowiedzialności
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z serwisu przez Użytkownika w
sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu i
świadczeniu usług.
3. Administrator nie gwarantuje poprawności zamieszczonych w Serwisie informacji i nie
odpowiada za skutki informacji i narzędzi zamieszczonych w Serwisie, w szczególności za
konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
4. Właściciel serwisu nie odpowiada za treść reklam zamieszczonych przez reklamodawców.
W Serwisie publikowane są reklamy Google AdSense, których regulamin określony jest na
stronie Google AdSense.

Polityka Prywatności
Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych
osobowych pozyskanych od Użytkownika przez Serwis.
Polityka Prywatności określona jest na stronie http://bazi-calculator.com/cookies.php.

Postanowienia końcowe
1. Dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na
jego podstawie właściwym prawem jest prawo polskie.
2. Podstawowym językiem używanym w Serwisie oraz w komunikacji z Użytkownikami jest
język angielski.
3. Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.
Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia konta, kontaktując się z
Administratorem poprzez adres mailowy podany na stronie http://bazicalculator.com/pl/contact.php, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

