Regulamin Swiadczenia Usług Informatycznych.
I. Postanowienia ogolne:
1. Podstawa korzystania z usług firmy Jacek Babicz eProjekt.pl zwanego dalej Usługodawca lub
Operatorem jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu swiadczenia Usług. Regulamin ten wraz
dodatkowymi załacznikami zawiera zasady wspołpracy pomiedzy Usługobiorca (osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej), a firma Jacek
Babicz eProjekt.pl oraz okresla zakres odpowiedzialnosci, prawa i obowiazki wyzej wymienionych
podmiotow.
2. Zamowienie usługi u operatora (rowniez na okres testow) jest rownoznaczne z akceptacja
niniejszego regulaminu bez wzgledu na to czy odbyło sie ono poprzez interfejs na stronie
internetowej usługodawcy czy w inny udokumentowany sposob. Postanowienia niniejszego
regulaminu dotycza wszystkich podmiotow korzystajacych z usług "eProjekt.pl" niezaleznie od tego
czy korzystaja oni z usług operatora bezposrednio czy tez przez podmioty wspołpracujace.
3. Wszystkie podmioty swiadczace własne usługi internetowe na bazie infrastruktury eProjekt.pl
zobowiazuje sie do poinformowania wszystkich Klientow korzystajacych z tych usług o warunkach
korzystania z nich.
4. Na zyczenie Usługobiorcy moze zostac sporzadzona i podpisana umowa, ktorej nieodłaczna czescia
bedzie niniejszy regulamin.
5. „eProjekt.pl” zapewnia, ze działa i swiadczy usługi zgodnie z obowiazujacym prawem.
6. Instalacja i utrzymanie serwera beda zgodne z technicznymi normami „eProjekt.pl”.
7. Usługodawca moze przechowywac oraz przetwarzac nastepujace dane osobowe
Usługobiorcy niezbedne do nawiazania, zmiany lub rozwiazania umowy wspołpracy:
1. nazwisko i imiona usługobiorcy lub pełna nazwe w przypadku osob prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadajacych osobowosci prawnej
2. numer ewidencyjny PESEL w przypadku osob fizycznych
3. numer identyfikacyjny NIP w przypadku osob fizycznych, osob prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadajacych osobowosci prawnej
4. adres zameldowania lub adres prowadzenia działalnosci
5. adres do korespondencji, jezeli jest inny niz adres zameldowania lub prowadzenia
działalnosci
6. dane słuzace do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy
7. adresy elektroniczne Usługobiorcy
8. imie i nazwisko przedstawiciela w przypadku osob prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadajacych osobowosci prawnej
9. numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osob prawnych i jednostek
nie posiadajacych osobowosci prawnej
8. Usługobiorca ma prawo wgladu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraza zgode na ich
przetwarzanie w celach słuzacych wykonaniu jak i rozliczeniu usługi.
9. Usługodawca w zadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidłowe dane podane
przez Usługobiorce.
II. Obowiazki, prawa i odpowiedzialnosc Usługodawcy:
1. Usługodawca zobowiazuje sie do utrzymania i zapewnienia widzialnosci serwera Usługobiorcy w
sieci Internet zgodnie z Umowa oraz Regulaminem swiadczenia Usług.
2. Usługodawca zobowiazuje sie informowac Usługobiorce o terminach planowanych przerw
technicznych po stronie Usługodawcy z 12 godzinnym wyprzedzeniem.
3. Usługodawca zobowiazuje sie do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych po stronie
Usługodawcy.
4. Łaczny czas trwania w ciagu roku przerw technicznych po stronie Usługodawcy nie moze

przekraczac 72 godzin.
5. Czas trwania jednorazowej przerwy technicznej nie moze byc dłuzszy niz 6 godzin.
6. Łaczny czas trwania awarii w ciagu roku rozumianej jako brak widzialnosci serwera
Usługobiorcy na pierwszym routerze nie nalezacym do Usługodawcy nie moze przekraczac 72
godzin.
7. Przekroczenie powyzszych czasow spowoduje obnizenie przez Usługodawce opłat
abonamentowych o 1/ilosc dni abonamentu za kazde rozpoczete kolejne 24 godziny powyzej norm
okreslonych w §II pkt. 4, 5, 6.
8. "eProjekt.pl" zobowiazuje sie do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych przez
Usługobiorcow na serwerach. Dane zdobyte przez Pracownikow "eProjekt.pl" w trakcie prac
technicznych lub administracyjnych nie beda udostepniane osobom trzecim.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstałe w wyniku działania sił wyzszych
niezaleznych od Usługodawcy.
10.Czynnosci nie nalezace do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera moga byc wykonane
przez Usługodawce odpłatnie.
11.Usługodawca ma prawo czasowo lub na stałe zablokowac dostep do wybranych usług usługobiorcy
lub innym podmiotom zgodnie z załacznikiem nr1 do niniejszego regulaminu.
III. Obowiazki, prawa i odpowiedzialnosc Usługobiorcy:
1. Usługobiorca zobowiazany jest do opłacenia zamowionych usług według ponizszych schematow:
2. uiszczenie opłaty abonamentowej za pierwszy okres rozliczeniowy do 7 dni od daty otrzymania
potwierdzenia zamowienia oraz faktury proforma droga elektroniczna na adres e-mail lub na
podstawie faktury VAT dostarczonej poczta tradycyjna,
1. uiszczenie opłaty abonamentowej za kolejne okresy rozliczeniowe do 7 dni od daty
otrzymania faktury proforma droga elektroniczna na adres e-mail podany w zamowieniu lub
zaktualizowany w pozniejszej korespondencji z eProjekt.pl. Klienci "eProjekt.pl"
powiadamiani sa o konczacych sie okresach abonamentow z 14 - dniowym wyprzedzeniem
(tzw. prosba o potwierdzenie kontynuacji wspołpracy/zmiany parametrow. Brak mozliwosci
dostarczenia FP droga elektroniczna ze wzgledu na nieistniejacy lub błedny adres e-mail,
nie zwalnia Usługobiorcy z obowiazku opłacania usług w terminie. Aktualizacja danych
nalezy do obowiazkow Usługobiorcy.
2. W przypadku terminowego uiszczania kolejnych opłat za usługi, Usługobiorcy za kolejny
okres rozliczeniowy wystawiona jest faktura VAT. Opoznienia w płatnosciach w kolejnych
okresach moga spowodowac ponowne wystawianie i koniecznosc opłacania usług na
podstawie faktur proforma.
3. W przypadku nowych zamowien brak terminowej wpłaty oznacza zablokowanie dostepu do usługi, a
po kolejnych 7 dniach od daty zablokowania zamowienie jest anulowane.
4. W przypadku kolejnych okresow rozliczeniowych brak terminowej wpłaty oznacza zablokowanie
dostepu do usługi po 14 dniach od terminu płatnosci, a po kolejnych 7 dniach od daty zablokowania
jej usuniecie.
5. Za kolejny okres rozliczeniowy faktura wystawiana jest na jego poczatku.
6. Terminy płatnosci moga zostac przedłuzone za zgoda Usługodawcy.
7. Usługobiorca zobowiazany jest do korzystania z usługi okreslonej w niniejszej umowie zgodnie z
przepisami i warunkami umowy.
8. Jedyna strona odpowiedzialna za dane przechowywane na serwerze jest Usługobiorca co zwalnia z
odpowiedzialnosci za te tresci Usługodawce.
9. W przypadku strat wynikłych przez nieprawidłowe uzytkowanie serwera przez Usługobiorce,
Usługodawca ma prawo zadac odszkodowania.
10.Usługobiorca ma prawo do zmiany długosci abonamentu po zakonczeniu okresu opłaconego.
IV. Zmiany i rozwiazanie Umowy:
1. Usługodawca ma prawo dokonac zmian wysokosci opłat abonamentowych. W takim przypadku
zobowiazany jest do poinformowania Usługobiorcy droga elektroniczna lub tradycyjna o tych

zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorce w ciagu
14 dni od doreczenia zawiadomienia uznaje sie za akceptacje nowego cennika co automatycznie
przedłuza umowe.
2. Wzrost opłaty abonamentowej nie moze wystepowac czesciej niz raz na 6 miesiecy.
3. W przypadku zmian wysokosci opłat abonamentu, Klientow ktorzy wniesli opłaty na okresy dłuzszy
nowe stawki obowiazuja dopiero od nowego okresu rozliczeniowego, tym samym nie jest naliczana
dopłata za roznice pomiedzy starymi a nowymi stawkami.
4. Wzrost opłaty abonamentowej bedzie uzalezniony od wzrostu kosztow majacych wpływ na
wysokosc abonamentu.
5. Usługodawca ma prawo dokonac zmian w powyzszym regulaminie. W takim wypadku zobowiazany
jest do poinformowania Usługobiorcy o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak
wypowiedzenia umowy przez Usługobiorce w ciagu 14 dni od doreczenia zawiadomienia uznaje sie
za akceptacje nowego regulaminu co automatycznie przedłuza umowe.
6. Usługodawca jak i Usługobiorca sa uprawnieni do rozwiazania umowy przez pisemne
wypowiedzenie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym okres
wypowiedzenia konczy sie ostatniego dnia miesiaca opłaconego okresu rozliczeniowego.
7. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorce z usług operatora przed zakonczeniem opłaconego
okresu rozliczeniowego nie jest zwracana wniesiona opłata, tym samym Klient moze zakonczyc
wspołprace przed wygasnieciem okresu rozliczeniowego godzac sie na przepadek wniesionej opłaty.
8. Usługodawca jest upowazniony do natychmiastowego rozwiazania umowy gdy:
1. Usługobiorca bedzie zalegał z opłatami abonamentowymi dłuzej niz 21 dni
2. Usługobiorca naruszy warunki regulaminu
3. Usługobiorca bedzie utrzymywał na serwerze tresci erotyczne i/lub pornograficzne
4. Usługobiorca bedzie działał na szkode Usługodawcy lub innych uzytkownikow sieci Inernet
5. Usługobiorca bedzie notorycznie łamał ogolnie przyjete zasady netykiety, wysyłał spam.
W takim przypadku przepada wczesniej wniesiona opłata za dany okres rozliczeniowy.
9. W przypadku rozwiazania umowy Usługobiorca jest zobowiazany uregulowac wszystkie
niedokonane opłaty.
10.W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
11.Ewentualne spory rozstrzygac bedzie sad w Bielsku-Białej.
Powyzszy Regulamin swiadczenia Usług Informatycznych został zatwierdzony przez własciciela "eProjekt.pl"
i obowiazuje od 08.05.2015.

Załacznik nr 1 do Regulaminu usług "eProjekt.pl"
Ogolne zasady korzystania z usług i prawa Usługodawcy w przypadku złamania regulaminu przez
Usługobiorce badz jego Klienta korzystajacego z infrastruktury eProjekt.pl.
1. W czasie korzystania przez Usługobiorce badz jego Klienta z usług „eProjekt.pl” obowiazuje go
regulamin korzystania z usług, ogolnie przyjete zasady korzystania z internetu oraz wszystkie akty
prawne tego dotyczace obowiazujace w Polsce.
2. "eProjekt.pl" zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamowienia bez podania przyczyny
szczegolnie w przypadku:
1. wczesniejszych zaległosci płatniczych
2. wczesniejszego nieterminowego dokonywania opłat
3. serwisow o okreslonej tematyce, ktorych utrzymywanie jest niepozadane przez
Usługodawce
4. w innych nie wymienionych wyzej sytuacjach, a w mniemaniu Usługodawcy mogacych

szkodzic opinii badz jakosci usług oferowanych przez Usługodawce.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo bez wczesniejszego powiadomienia Klienta do zablokowania
poszczegolnych usług (m.in.: baz MySql, baz PostgreSql, skryptow php, skrytpow cgi, poczty, http)
powodujacych zbyt duze obciazenie na serwerze badz na innych elementach infrastruktury
Usługodawcy mogacych przez to powodowac znaczne pogorszenie usług dla pozostałych Klientow
„eProjekt.pl”. Powyzsze ograniczenie ma za zadanie ochrone jakosci usług swiadczonych dla
wszystkich Klientow prawidłowo korzystajacych z dostepnego oprogramowanie i wyeliminowanie
awarii powodowanych przez nieumiejetne korzystanie z mozliwosci oferowanych przez
Usługodawce.
4. W zwiazku z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz 1204) o swiadczeniu usług
droga elektroniczna postanawia sie:
1. zabrania sie korzystania z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty
e-mail
2. zabrania sie korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposob bez uzyskania
wczesniejszej zgody od kazdego, kogo adres znajduje sie w bazie adresowej
3. zabrania sie wysyłania korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresow e-mail,
wyjatkiem w tym przypadku sa wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne) na ktore mozna sie
zapisac oraz wypisac podajac Swoj adres na stronie WWW (oprogramowanie do tworzenia
tego typu list udostepniane jest przez Usługodawce).
4. zabrania sie wysyłania masowej korespondencji na inne srodki elektronicznego przekazu
bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorce
5. W przypadku otrzymania udokumentowanej informacji o złamaniu tego punktu konto
uzytkownika moze zostac zablokowane, a odblokowanie moze nastapic wyłacznie po
otrzymaniu potwierdzenia uzyskania zgody na przesyłanie danej korespondencji do
zgłaszajacego złamanie regulaminu i polskiego prawa. Punkt ten ma na celu ochrone
interesow wszystkich korzystajacych z usług - w przypadku "spamu" wysyłanego z Panstwa
serwera (dany numer IP) - moze on zostac zablokowany przez innych dostawcow, w
konsekwencji spowoduje to niemoznosc wysyłania i otrzymywania zarowno przez Panstwa
jak i Panstwa Klientow korespondencji do i od wszystkich Klientow danego operatora (w
niektorych przypadkach jest to nawet kilkadziesiat tysiecy firm). Działania takie sa
niezalezne od "eProjekt.pl" (konfiguracja serwerow u innych dostawcow) i "eProjekt.pl" nie
ponosi odpowiedzialnosci za działanie serwerow poczty w przypadku naruszenia tego
punktu. "eProjekt.pl" moze jedynie w przypadku wykrycia naruszenia tych zasad przez
ktoregos z Panstwa Klientow zablokowac jego adres e-mail w celu ochrony pozostałych
osob korzystajacych z Panstwa serwera i przesłac informacje o zajsciu do Panstwa.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo bez wczesniejszego powiadomienia Klienta do zablokowania
poszczegolnych usług w przypadku naruszenia obowiazujacego prawa (w szczegolnosci
umieszczanie na stronach materiałow pornograficznych, nielegalnego oprogramowania, nielegalnych
plikow z muzyka (mp3), filmow, zdjec itp.). W kazdym z wymienionych powyzej przypadkow
obowiazuje zasada domniemania - do obowiazkow Klienta nalezy udowodnienie, ze
rozpowszechnianie danych materiałow jest zgodne z polskim prawem.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie wpisywania domen Klienta do serwerow DNS
(nameserverow) przed wniesieniem opłaty za usługe.
7. Usługobiorca jest zobowiazany w przypadku instalowania usług dla Klientow, ktorych transfer na
tych usługach moze przekraczac 1 GB dziennie do wczesniejszego powiadomienia Usługodawcy.
Celem wszystkich powyzszych postanowien jest zachowanie jak najwyzszej jakosci usług oferowanych
wszystkim Klientom "eProjekt.pl". Powyzsze postanowienia sa rozwinieciem regulaminu usług Usługodawcy i
obowiazuja łacznie z nim od dnia 08.05.2015.

