Regulamin korzystania z serwisu internetowego
https://narzedzia.pz.com.pl/
§1 Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się
pod adresem narzedzia.pz.com.pl
§2 Definicje
Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
•

GKPZ – Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,
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, tj. podmiot udostępniający Serwis;

•

Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym
https://narzedzia.pz.com.pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji

•

Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom generowanie
dokumentów takich jak noty odsetkowe, zestawienia odsetek oraz inne
przygotowane przez GKPZ

•

Regulamin – niniejszy dokument

•

Użytkownik – osoba reprezentująca Wystawcę

•

Wystawca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego określony w
rubryce „wystawca” w Aplikacji

§ 3 Wymagania techniczne
Do korzystania z Serwisu i Aplikacji konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do
sieci Internet oraz aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet
(przeglądarka), przy czym GKPZ sugeruje korzystanie z programu Firefox, którego
współpraca z Serwisem i Aplikacją została przetestowana przez GKPZ.
§ 4 Reprezentacja i akceptacja regulaminu
1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem
formularza znajdującego się pod adresem narzedzia.pz.com.pl/logowanie, podać
swój adres e-mail oraz stworzyć hasło . Pomyślne przeprowadzenie powyższych
czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Serwisu i Aplikacji.
2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z Serwisu i Aplikacji jest
zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

3. Użytkownik oświadcza, iż jest upoważniony do akceptacji niniejszego Regulaminu
w imieniu Wystawcy.
§5 Funkcjonalność Serwisu i Aplikacji
1. GKPZ udostępnia w Serwisie Użytkownikom Aplikacje
2. Użytkownik za pomocą Aplikacji samodzielnie tworzy dokumenty
3. W celu wygenerowania przez Aplikację dokumentu konieczne jest wprowadzenie
przez Użytkownika szeregu danych, wskazanych w Aplikacji.
4. Aplikacja w szczególności oblicza wysokość odsetek na podstawie aktualnie
obowiązujących stóp procentowych oraz z uwzględnieniem zmian stóp
procentowych, jakie miały miejsce w okresach wcześniejszych, począwszy od roku
1995.
5. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi wygenerowanie dokumentu w formacie PDF,
a następnie jego wydrukowanie bądź zapisanie.
6. Wystawca dokumentu zobowiązany jest zweryfikować poprawność obliczeń
dokonanych przez Aplikację.
7. W Serwisie zachowane są dane dotyczące przygotowanych przez Aplikacje
dokumentów umożliwiające ich edycję oraz ponowne wygenerowanie.
§6 Odpowiedzialność GKPZ
1. GKPZ dokłada wszelkich starań, aby Aplikacje działały prawidłowo i bezbłędnie,
ale Użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.
2. GKPZ nie gwarantuje, że Serwis i 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 Serwisu i Aplikacji odbywa się wyłącznie na koszt i
ryzyko osoby z niej korzystającej.
3. GKPZ nie ponosi odpowiedzialności za :
• decyzje lub działania jakie Użytkownik oraz Wystawca podejmie na podstawie
danych zawartych i wytworzonych w Serwisie lub Aplikacji,
• korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Aplikacji w sposób sprzeczny z
postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa,
• niewłaściwe i niezawinione przez GKZP działanie Serwisu lub Aplikacji,
• koszty wynikające z użytkowania Serwisu lub 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 Serwisu i Aplikacji, w tym za szkody
poniesione przez Użytkowników lub Wystawców wynikłe z użytkowania lub
niemożności ich użytkowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z
wad/awarii/usterek Serwisu lub Aplikacji czy ewentualnie błędów danych
zawartych w niej.
4. GKPZ zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych,
naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Serwisu
lub Aplikacji, które skutkować mogą przerwą w działaniu Serwisu lub Aplikacji i
dostępem do niej.

§7 Ochrona praw własności intelektualnej
1. Serwis oraz Aplikacja stanowią własność GKPZ.
2. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu i
Aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie jej w
sposób inny niż określony w Regulaminie.
§ 8 Dane Osobowe
1. Użytkownik przekazuje podczas rejestracji oraz korzystania z Serwisu i Aplikacji
swoje dane oraz dane Wystawcy
2. GKPZ informuje, że skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz Aplikacji
powoduje przekazanie do GKPZ informacji o wystawieniu noty odsetkowej wraz ze
wszystkimi danymi w niej zawartymi, na co Użytkownik wyraża zgodę.
3. Przetwarzanie danych o których mowa w ust. 1 niezbędne jest do celów
świadczenia usług w zakresie objętym funkcjonalnością Serwisu oraz Aplikacji.
4. W zakresie danych o Użytkowniku oraz Wystawcy GKPZ jest administratorem
danych w rozumieniu przepisów RODO.
5. Użytkownik opcjonalnie, w trakcie rejestracji, może wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych przez GKPZ w celach marketingowych. GKPZ
oświadcza, że nie będzie przekazywał ani powierzał przetwarzania tych danych
podmiotom trzecim.
6. Użytkownik w każdym momencie może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie
jego danych w celach marketingowych przesyłając stosowną informację na adres email dane@pz.com.pl
7. Zasady przetwarzania danych osobowych przez GKPZ opisane są pod adresem:
pz.com.pl/kontakt/regulaminy/
8. W trakcie korzystania z Serwisu i Aplikacji Użytkownik poza danymi o sobie i
Wystawcy przekaże również dane dotyczące podmiotów których dotyczą
przygotowywane dokumenty. W zakresie tych danych następuje powierzenie
przetwarzania danych w rozumieniu przepisów RODO. Szczegółowe warunki
powierzenia przetwarzania danych uregulowane są w załączniku do niniejszego
Regulaminu.
§9. Postanowienia końcowe.
1. GKPZ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2019 roku.
3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu lub Aplikacji, które nie zostały
rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo dla GKPZ sąd
powszechny.

Załącznik do Regulaminu
Umowa powierzania danych osobowych
§1 Postanowienie ogólne
Niniejszy załącznik stanowi treść umowy powierzenia danych zawieranej każdorazowo
między GKPZ a Wystawcą. Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych
następuje z chwilą wpisania w Serwisie lub Aplikacji przez Użytkownika danych
Wystawcy po raz pierwszy.
§2 Zasady powierzania danych osobowych
1. Użytkownik oświadcza, że uprawniony jest do działania w imieniu Wystawcy, w
szczególności do powierzenia przetwarzanych przez niego danych.
2. Wystawca, oświadcza że wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie
z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy
jakichkolwiek praw osób trzecich
3. Wystawca powierza GKPZ, wyłącznie w ramach korzystania z funkcjonalności
Serwisu i Aplikacji zgodnie z ich przeznaczeniem, dane osobowe wprowadzone
przez niego do Serwisu i Aplikacji.
4. Dane powyższe są danymi kontrahentów Wystawcy oraz danymi o ich
zobowiązaniach wobec Wystawcy
5. GKPZ oświadcza, że:
•

•

•

powierzonym
danym
zapewnione
zostanie
należyte
bezpieczeństwo,
gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie
do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów
stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie
rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system
zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 RODO;
zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Wystawcę jako
administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i
reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W
przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których
administratorem jest Wystawca, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego
przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie
niezbędnym do zrealizowania przez Wystawcę ciążących na nim obowiązków;
powierzone przez Wystawcę dane zostaną przez GKPZ niezwłocznie usunięte lub
zwrócone na żądanie Wystawcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez
Wystawcę od GKPZ zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W takim
przypadku niemożliwym będzie dalsze korzystanie przez Użytkownika i Wystawcę z
funkcjonalności Serwisu i Aplikacji2

