
Wrocław, 23 stycznia 2019

Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (GKPZ),  z
adresem,  ul.  Wyścigowa  56C,  53-012  Wrocław  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców
Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia-
Fabryczna  Wydział  VIII  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem
61492,  posiadającą  NIP 8811356901  i  kapitał  zakładowy w wysokości  170  000,00  zł
bezpłatnie  udostępnia  aplikacje służące  do  samodzielnego  przygotowywania
dokumentów,  w  celu  wygenerowania  przez  aplikację dokumentu  konieczne  jest
wprowadzenie  przez  użytkownika szeregu  danych,  wskazanych  w  aplikacji.  Aplikacja
umożliwia użytkownikowi wygenerowanie dokumentu w formacie PDF, a następnie jego
wydrukowanie bądź zapisanie. Korzystanie z aplikacji dedykowane jest przedsiębiorcom w
rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

Udostępnienie aplikacji następuje z następującymi zastrzeżeniami:

1. Użytkownik  zobowiązany  jest  zweryfikować  poprawność  obliczeń  dokonanych
przez aplikację.

2. GKPZ dokłada wszelkich starań, aby aplikacje działały prawidłowo i bezbłędnie, ale
użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

3. GKPZ nie gwarantuje, że aplikacje będą zawsze bezpieczne i wolne od błędów i
niebezpieczeństw  związanych  z  korzystaniem  z  łączy  internetowych  ,  ani  że
zawsze  będzie  działała  bez  zakłóceń,  opóźnień  i  nieprawidłowości.  GKPZ
zastrzega, że korzystanie z aplikacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby
z niej korzystającej.

4. GKPZ nie ponosi odpowiedzialności za : 
• decyzje lub działania jakie użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych

i wytworzonych w aplikacji,
• korzystanie  przez  użytkownika  z  aplikacji  w  sposób  sprzeczny z  przepisami

prawa,
• niewłaściwe i niezawinione przez GKZP działanie aplikacji,
• koszty wynikające z  użytkowania  aplikacji,  w  szczególności  koszty transmisji

danych, 
w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów
prawnych  wszelkie  skutki  związane  z  korzystaniem  z  aplikacji,  w  tym  szkody
poniesione  przez  użytkowników  wynikłe  z  użytkowania  lub  niemożności  ich
użytkowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek aplikacji
czy ewentualnie błędów danych zawartych w niej

5. GKPZ zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  czynności  konserwacyjnych,
naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności aplikacji,
które skutkować mogą przerwą w działaniu aplikacji i dostępem do niej

6. Aplikacje stanowią własność GKPZ
7. Zabronione  jest  kopiowanie  czy  modyfikowanie  jakiejkolwiek  części  aplikacji  w

całości lub części, a także jakiekolwiek ich modyfikowanie czy wykorzystywanie ich
w sposób inny niż określony w niniejszym dokumencie. 


