§ 1. Przedmiot regulaminu
1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi za pomocą Platformy Csmart przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
Warunkiem świadczenia Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem. Usługa jest świadczona bez ograniczeń terytorialnych.
2. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu do Usługi Csmart stanowią Regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 15.10.2013 r (Dz. U. z 2013 r., poz
1422) przez firmę CSMART Sp. z o. o., ul. Cisowa 5, 87-213 Ryńsk, Nip: 8781804340

§ 2. Definicje
Definicje określeń użytych w Regulaminie:
Regulamin świadczenia usługi Csmart określa zasady korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Csmart
udostępnionej przez Usługodawcę;
Usługa Csmart dostępna jest pod adresem Csmart.pl, gdzie znajduje się Aplikacja Csmart. Dostęp do Platformy możliwy
jest za pomocą przeglądarki internetowej. Szczegółowy opis możliwości Usługi jest dostępny na stronie www.Csmart.pl;
Usługodawca - firma CSMART Sp. z o. o., ul. Cisowa 5, 87-213 Ryńsk, tel. 505 485 625, info@csmart.pl;
Usługobiorca - podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi;
Administrator – użytkownik, który założył konto i posiada największe uprawnienia w ramach konta lub użytkownik,
któremu te prawa zostały nadane;
Użytkownik – osoba, która została dodana przez Administratora konta posiadająca swój indywidualny login i hasło. Administrator

konta również jest użytkownikiem;
Cennik - opis pakietów i ich funkcjonalności z wariantami, odpowiadające im ceny za korzystanie z Platformy Csmart;
Konto – posiada określony zestaw funkcjonalności i termin ważności. W ramach konta jeden lub wielu użytkowników mają
dostęp do usługi Csmart. Wszyscy użytkownicy konta mają dostęp do tych samych danych – wprowadzonych przez siebie
lub innych użytkowników konta. Użytkowników dodaje administrator;
Login – adres mailowy, który został dodany w module Użytkownicy;
Hasło – indywidualne hasło, które zostało utworzone przez każdego Użytkownika;
Konto użytkownika – indywidualny dostęp do konta dla jednej osoby za pomocą loginu i hasła. Każde konto
użytkownika ma określone prawa dostępu do konta;
Rozliczenia – płatność za wybrany przez Usługobiorcę okres rozliczeniowy. Następuje od dnia aktywacji płatnego konta
do tego samego dnia w kolejnych miesiącach;
Okres testowy – okres 14 dni, podczas których Usługobiorca ma dostęp do pełnego zakresu funkcjonalności Usługi. Okres
ten jest bezpłatny i ma na celu przetestowanie możliwości oprogramowania.

§ 3. Wymaganie techniczne
1. Z Usługi można korzystać za pomocą urządzania z dostępem do internetu oraz wyposażone w przeglądarkę internetową.
2. Usługobiorca we własnym zakresie zaopatrzy siebie w odpowiednie urządzenie oraz dostęp do internetu.
3. W celu korzystania z Usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet. Urządzeniem tym może być komputer
PC, tablet lub smartfon (Android/ IOS - Iphone/ WindowsPhone). Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek
internetowych. Przeglądarka powinna mieć włączoną opcję Java Script.
4. Usługa działa poprawnie m.in. na przeglądarkach :
Internet Explorer,
Mozilla Firefox,
Google Chrome,
Opera,
Safari.

§ 4. Prawa i obowiązki Usługobiorcy
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Usługobiorcę jest rejestracja Konta zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie.

2. Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w procesie rejestracji.
3. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony loginu i hasła. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie
ujawnienia przez Użytkownika loginu lub hasła osobom trzecim.
4. Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi może dodawać użytkowników do stworzonego przez siebie konta.
5. Właściciel konta, który założył konto w Usłudze Csmart bierze całkowitą odpowiedzialność za działania użytkowników,
których dodał do swojego konta.
6. Usługobiorca ma prawo zwiększyć ilość użytkowników w swoim koncie w dowolnym momencie. W razie takiej
sytuacji musi poinformować o tym fakcie Usługodawcę.
7. Usługobiorca jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych przez niego lub Użytkowników, którzy korzystają
z Konta Usługobiorcy.
8. Usługobiorca ma prawo żądać trwałego usunięcia danych znajdujących się w jego koncie.
9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z Regulaminem.
10. Usługobiorca ma prawo do korzystania z 14 dniowego bezpłatnego okresu testowego. Okres testowy może ulec zmianie w
wyniku dodatkowych ustaleń między Usługodawcą, a Usługobiorcą.
11. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Usługi za pomocą poczty
elektronicznej kontakt@Csmart.pl
12. Usługobiorca jest zobowiązany do regulowania należności w terminie. W przeciwnym razie konto może zostać
zablokowane, a dane mogą zostać usunięte.
13. Opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.Csmart.pl. Do cen netto doliczany jest podatek VAT.

14. Opłata jest wyliczana na podstawie przysługujących zniżek, kodów rabatowych i okresu przedłużenia.
15. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę logo i nazwy firmy Usługobiorcy w celach marketingowych.

16. Zabronione jest umieszczanie w zasobach Konta materiałów zakazanych prawem.
17. W przypadku stwierdzenia podejmowania przez Usługobiorcę działań:
niezgodnych z prawem, w tym podejmowania prób blokowania lub upośledzania działania
Systemu; podejmowania prób wykradania danych innych Użytkowników i Klientów,
umieszczania wirusów, skryptów służących wykradzeniu tożsamości; podejmowania innych
podobnych działań;
Usługodawca ma prawo zablokować konto Usługobiorcy, usunąć materiały umieszczone niezgodnie z prawem, oraz
poinformować o takiej sytuacji odpowiednie służby.

§ 5. Prawa i obowiązki Usługodawcy
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z zachowaniem najwyższych standardów.
2. Na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca za pomocą Aplikacji Csmart, zobowiązuje się do
świadczenia na rzecz Klienta następujących usług:
Udostępnia konto w Usłudze, która umożliwia gromadzenie informacji
Aplikacja pozwala na organizację pracy w zakresie opisanym w funkcjonalnościach na stronie www.Csmart.pl.
3. Usługodawca nie odpowiada ze skutki udostępnienia loginu i/lub hasła osobom nieupoważnionym przez Użytkownika.
4. Usługodawca nie odpowiada ze nieprawidłowe świadczenie Usługi, które zostało wywołane:
4.1. Nie spełnieniem wymagań technicznych przez urządzenia za pomocą, których Użytkownicy próbowali korzystać
z Usługi lub ich nieprawidłowe działanie,
4.2. Działaniem osób trzecich,
4.3. Przyczynami niezależnymi od Usługodawcy,
4.4. Brakiem lub wadliwym działaniem połączenia internetowego pomiędzy Urządzeniem a serwerem, gdzie
znajduje się Usługa.
4.5. Awariami technicznymi sprzętu serwerowego używanego do korzystania z Usługi,
4.6. Zdarzeniami o charakterze siły wyższej (np. wojna),
4.7. Działaniem osób trzecich.
5. Usługodawca ma prawo zawiesić dostęp do Usługi w przypadku braku płatności w ustalonym terminie.
6. Po upływie 14 dni od wyznaczonej płatności Usługodawca ma prawo usunąć konto wraz z danymi. Po tym okresie uznaje
się, że umowa jest rozwiązana.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usługi, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego
użytkowania przez Usługobiorcę.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści oraz szkody pośrednie.
9. Usługodawca ma prawo ingerować w dane, ustawienia, uprawnienia użytkowników tylko na polecenie Usługobiorcy w
ramach pomocy w korzystaniu z Usługi. Osoba, która założyła konto oraz inne wskazane osoby w formie pisemnej mogą
poprosić o tego typu interwencję.
10. Usługodawca nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z
Usługi, wprowadzeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwym funkcjonowaniem używanego przez
Usługobiorcę sprzętu komputerowego, oprogramowania czy łącza internetowego.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników pocztą elektroniczną ważnych informacji dotyczących
Usługi, w tym informacji o nowych funkcjonalnościach, planowanych przerwach konserwacyjnych, ewentualnych
zaistniałych problemach, awariach, ostrzeżeniach bezpieczeństwa, zmianach w regulaminie lub cenniku usługi, informacji
handlowych dotyczących Usługi oraz o specjalnych ofertach partnerów Csmart.
12. Usługodawca ma prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku stwierdzenia nienaturalnie dużego obciążenia
serwera przez danego Użytkownika.
13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania konserwacji i aktualizacji Systemu, w czasie której System może
być niedostępny dla Użytkowników. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który
spowoduje możliwie najmniejsze utrudnienia dla Usługobiorców.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku wykrycia korzystania przez wiele osób z
jednego konta Użytkownika.

§ 6. Zawarcie i rozwiązanie Umowy
1. Zawarcie umowy następuje w momencie rejestracji konta i akceptacji regulaminu.
2. Zawarcie umowy skutkuje uzyskaniem czasowego dostępu do Usługi,
3. Poprzez utworzenie Konta w Usłudze Csmart Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i
akceptuje w całości jego warunki.
4. Podczas rejestracji Konta Użytkownik otrzymuje dostęp do systemu z uprawnieniami administracyjnymi. Identyfikacja
odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła znanego tylko Użytkownikowi.
5. Rozwiązanie umowy następuje po 14 dniach od ostatniego dnia dostępu do Usługi.
6. W sytuacji nieuregulowania opłaty za korzystanie z Usługi Csmart Usługobiorca w terminie 14 dni może wznowić konto.
Opłata musi być opłacona od momentu utraty dostępu do Konta.
7. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku następujących działań Użytkownika:
7.1. Umyślnego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, zmierzających do naruszenia
bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się w oprogramowaniu,
7.2. Wykorzystywania oprogramowania do celów niezgodnych z prawem,
7.3. Działania na szkodę Usługodawcy.
8. Istnieje możliwość usunięcia konta na wyraźne wskazanie Usługobiorcy w dowolnym momencie. Taka sytuacja nie
powoduje zwrotu opłaty.

§ 7. Przechowywanie danych
1. Usługobiorca ma prawo wglądu i dokonywania zmian swoich danych osobowych.
2. Wszelkie dane wprowadzane przez Usługobiorcę i osoby przez niego dodane do Konta w Usłudze stanowią jego własność i
nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa.
3. Wprowadzone dane są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnienia prawidłowości
świadczenia usług oferowanych poprzez usługę Csmart, w celach poprawnego dokonywania rozliczeń pomiędzy Klientem
a Usługodawcą oraz tworzenia zestawień statystycznych mających na celu ulepszanie usługi.
4. Wszelkie dane wprowadzane przez Usługobiorcę i przechowywane przez usługę są chronione przed usunięciem w
wyniku awarii urządzeń jak też innych zdarzeń losowych oraz dostępem osób niepowołanych.
5. Usługodawca nie odpowiada za treści wprowadzane przez Użytkownika.
6. 14 dni po rozwiązaniu Umowy wszelkie dane dotyczące Klienta i wprowadzonych przez niego danych mogą zostać usunięte.
7. Usługa Csmart wykorzystuje pliki Cookies do przechowywania informacji o sesji oraz w celu gromadzenia anonimowych
statystyk odsłon.
8. Usługobiorca oświadcza, że w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4) jest Administratorem danych
osobowych wprowadzonych do Aplikacji i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa.
9. W sytuacji przekroczenia limitów przestrzeni dyskowej dalsze zapisywanie plików może zostać zablokowane. Usługobiorca
może prosić o zwiększenie przestrzeni dyskowej, a Usługodawca może nałożyć dodatkową opłatę za jej zwiększenie.

10. Usługodawca zapewni dostępność Usługi na poziomie nie mniejszym niż 99,5% czasu w roku kalendarzowym. W
przypadku wystąpienia awarii po stronie Csmart obniżającej dostępność usługi poniżej 99,5% w ciągu roku, za każdy
1% przysługuje przedłużenie ważności konta o okres 7 dni kalendarzowych.

§ 8. Zasady odpłatności
1. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta w momencie utworzenia konta w Csmart.
2. Pierwsze 14 dni jest darmowe i określane jako okres testowy.
3. Wysokość opłaty zależy od pakietu na jaki zdecyduje się Usługobiorca, liczby Użytkowników oraz przysługujących
zniżek. Szczegóły znajdują się na stronie www.Csmart.pl.
4. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, które są przesyłane na główny adres mailowy.

5. Na wyraźne, pisemne życzenie Klienta Usługodawca wystawi fakturę w postaci papierowej oraz dostarczy ją pocztą na
adres Użytkownika podany podczas rejestracji.
6. Faktura VAT zostanie wystawiana po zaksięgowaniu płatności.
7. Po upłynięciu opłaconego okresu wymagana jest opłata za kolejny okres zgodnie z aktualnym cennikiem. Usługobiorca nie
ma obowiązku przedłużać Usługi. Po upływie opłaconego okresu dostęp do konta może zostać zablokowany.
8. Usługobiorca może odstąpić od umowy po każdym pełnym okresie rozliczeniowym nie opłacając kolejnego okresu rozliczeniowego.

9. W przypadku opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego umowa pozostaje obowiązująca do jej wypełnienia.
10. Nie przewiduje się zwrotu opłaty w przypadku jej uiszczenia i nie korzystania z Usługi. Dotyczy to przypadków wniesienia
opłaty za każdy okres rozliczeniowy.
11. Zmiany cen wersji płatnych będą ogłaszane na stronie i nie stanowią zmiany regulaminu.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne
1. Jeśli Usługa nie jest świadczona zgodnie z niniejszym Regulaminem Usługobiorca może złożyć reklamację.
2. Reklamację należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@Csmart.pl lub listownie do siedziby Usługodawcy.
3. Reklamacja powinna zawierać dane konta, login, daty i godziny występowania zdarzenia, dokładny opis i wskazane
zapisy z Regulaminu, które nie zostały dotrzymane.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w ciągu 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
5. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od otrzymania informacji.
6. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji będzie skutkowało upustami do wykorzystania przy kolejnym rozliczeniu albo
darmowym okresem korzystania z Usługi.

§ 10. Prawo własności intelektualnej
1. Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Aplikacją stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

2. Usługobiorcy nie nabywają jakichkolwiek praw udostępnionych utworów w wyniku wykupienia dostępu do Usługi.
3. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Aplikacji w całości lub części, a także
modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy.
4. Wszystkie prawa autorskie do strony i platformy należą wyłącznie do firmy CSMART Sp. z o. o.

§ 11. Sugestie Usługobiorców
1. Usługodawca deklaruje chęć do rozwoju Usługi zgodnego z oczekiwaniami Usługobiorców.
2. Usługobiorca ma prawo wyrażać swoje opinie na temat Usługi i zgłaszać zapotrzebowanie na nowe funkcjonalności.
3. Usługodawca ma prawo nie wprowadzać zmian, o które proszą Usługobiorcy. Usługodawca może wykonać zmiany po
dokonaniu ich indywidualnej wyceny.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie https://csmart.pl
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez ograniczeń czasowych.

3. W przypadku zmiany Regulaminu Usługobiorca korzysta z Usługi zgodnie z Regulaminem ważnym w pierwszym dniu
opłaconego okresu rozliczeniowego.
4. W przypadku zmiany Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub wiadomości wewnątrz Usługi.

