REGULAMIN CZYTELNI

23 listopad 2018 r.
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I.

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.

Właścicielem i podmiotem prowadzącym czytelnię internetową, działającą pod adresem www.czytelnia.currenda.pl jest Currenda spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Niepodległości 703 A, 81-853 Sopot (miejsce przechowywania dokumentacji spółki), KRS 0000052544, REGON 191764433, NIP
5851349001, kapitał zakładowy 3 500 000,00 złotych (wpłacony w całości).
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników z usług Czytelni, tj. usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą serwisu
internetowego dostępnego pod adresem czytelnia.currenda.pl oraz powiązanego z nim oprogramowania.
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Regulamin, poza wysłaniem
go drogą elektroniczną na adres e–mail wskazany przez Posiadacza konta podczas rejestracji w Czytelni, dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji pod adresem
czytelnia.currenda.pl/regulamin Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania jego wydruku.

2.
3.

II. DEFINICJE
1.

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1)
Currenda.pl - właściciel Czytelni - Currenda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, tel.: 58 712 90 50 e-mail: marketing@currenda.pl
2)
Funkcjonalność Czytelni – dostęp obejmujący możliwość zapoznania się z treścią Publikacji w Czytelni, która może być ograniczona w zależności od złożonego
Zamówienia i związanej z tym Opłaty;
3)
Konto – wybrana Funkcjonalność Czytelni uruchamiana po dokonaniu rejestracji i/lub zalogowaniu Posiadacza konta lub Użytkownika w Czytelni;
4)
Newsletter - usługa przesyłania wiadomości drogą elektroniczną z informacjami o nowościach w Czytelni, a także materiałów promocyjnych lub reklamowych;
5)
Opłata – wynagrodzenie za dany zakres Funkcjonalności Czytelni uiszczana w zależności od wybranego rodzaju Funkcjonalności;
6)
Oprogramowanie – zespół powiązanych ze sobą utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
odpowiadający za funkcjonowanie Czytelni, świadczenie usług na rzecz Posiadaczy konta i Użytkowników, w tym udostępnianie im Produktów i Publikacji
elektronicznych, w skład którego wchodzą m.in. aplikacje przystosowane do funkcjonowania na Urządzenia, których instalacja i uruchomienie stanowić mogą
niezbędny warunek korzystania z określonych funkcjonalności Czytelni, usług, Produktów lub Publikacji elektronicznych;
7)
Posiadacz konta – pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i każdy inny podmiot mogący dokonywać ważnych i skutecznych czynności prawnych, który to podmiot
posiada aktywne Konto w Czytelni. Currenda.pl ma prawo weryfikować uprawnienie opiekuna prawnego do wyrażenia zgody w imieniu Posiadacza konta
małoletniego lub nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych;
8)
Publikacja – pliki (zbiory danych) będące cyfrową postacią utworów w rozumieniu przepisów dotyczących praw własności intelektualnej (w szczególności
utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, dźwiękowych i audiowizualnych), dostępnych w Czytelni;
9)
Subkonto – konto tworzone dla Użytkownika w ramach Konta, na wniosek Posiadacza konta, powstałe po dokonaniu rejestracji i zaakceptowaniu Regulaminu
oraz wrażeniu wszystkich obligatoryjnych zgód. Jeżeli z Zamówienia lub oferty danej Funkcjonalności nie wynika nic innego, w ramach jednego Konta, można
równocześnie udostępnić Czytelnię/utworzyć jedynie 5 Subkont;
10) Użytkownik – osoba jak wskazana w punkcie 7 wyżej, która posiada Subkonto w Czytelni w ramach Konta za zgodą Posiadacza konta;
11) Zamówienie – oświadczenie woli Posiadacza konta dotyczące złożone w celu zawarcia stosownej umowy z obowiązkiem zapłaty z Currenda.pl o dany zakres
Funkcjonalności Czytelni;
12) Zamówienie z obowiązkiem płatności – działanie w Czytelni (np. kliknięcie przycisku), po prezentacji Posiadaczowi konta warunków Zamówienia (w tym ceny i
sposobów korzystania z Czytelni), oznaczające złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o kontaktowaniu się Currenda.pl oznacza to nawiązanie takiej formy komunikacji, na którą wyraził zgodę Posiadacz konta/
Użytkownik, a która pozwala na zapoznanie się z treścią przekazywaną przez Currenda.pl (np. wiadomości email). Posiadacz konta/Użytkownik wyraża zgodę na
elektroniczną formę komunikacji.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Do korzystania z Czytelni niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer (w wersji nowszej niż 11), Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Czytelnia może być wykorzystywana tylko na urządzeniach o szerokości ekranu większej niż 1366 piksele, które nie są
telefonami komórkowymi. Do korzystania z ebooków potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie. Pliki Publikacji mogą mieć postać plików PDF, EPUB lub MOBI
lub HTML.
Aby móc korzystać z Czytelni niezbędne jest połączenie internetowe.
Korzystanie z Czytelni jest możliwe po zarejestrowaniu Konta lub Subkonta na portalu czytelnia.currenda.pl. Do zarejestrowania Konta konieczne jest wypełnienie
formularza rejestracji Konta i potwierdzenie jego rejestracji poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację Konta lub Subkonta.
Zarejestrowanie Subkonta jest możliwe tylko za zgodą Posiadacza konta przez przesłany przez niego link aktywacyjny i tylko w ramach ilości przyznanych mu
dostępów w ramach Zamówionej z obowiązkiem zapłaty Funkcjonalności.
Osoba zakładająca Konto i/lub Subkonto zobowiązana jest do podania prawdziwych danych przy jego rejestracji.
Zabronione jest udostępnianie Konta/Subkonta osobom trzecim, w tym poprzez podanie loginu i hasła dostępu. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu
danych podanych w formularzu rejestracyjnym Konta/Subkonta.
Założenie i prowadzenie Konta jest nieodpłatne. Subkonta mogą być zakładane tylko w ramach Kont, w ramach których ich Posiadacze Zamówili taką Funkcjonalność.
Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto i/lub jedno Subkonto.
Wszelkie modyfikacje i teksty jednolite regulaminów, cenników, warunków świadczenia usług lub polityki prywatności związanych z Czytelnią mogą być przesyłane
na aktualny adres e-mail ujawniony w Koncie/Subkoncie oraz przekazywane za pomocą wiadomości obecnych w Koncie/Subkoncie lub prezentowanych przez
Oprogramowanie. Podanie nieprawidłowego adresu e-mail może skutkować niemożnością świadczenia usługi przez Currenda.pl oraz uniemożliwia otrzymywanie
informacji związanych z usługą (w tym dotyczących zmiany Regulaminu).
Prawa do logotypu i nazwy Czytelni przysługują Currenda.pl i podlegają ochronie prawnej.
Posiadacz konta/Użytkownik zobowiązuje się również nie powielać, kopiować lub wykorzystywać informacji, danych lub innych elementów Czytelni, których
właścicielem lub licencjobiorcą jest Currenda.pl. Posiadacz konta/Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści znajdujące się w Czytelni mogą być opatrzone
mechanizmami zabezpieczającymi je przed niedozwolonym użytkiem, w tym właściwymi znacznikami.
Posiadaczowi Konta/Subkonta nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste czy inne prawa, stanowiących
groźby lub inwektywy, wzywających do nienawiści, obraźliwych. Zabronione jest również promowanie innych stron internetowych czy zamieszczanie innych treści
o charakterze promocyjnym czy reklamowym. Ponadto zabronione są jakiekolwiek działania mogące destabilizować działanie Czytelni i/lub Oprogramowania, w
szczególności wprowadzanie szkodliwego oprogramowania, przełamywanie zabezpieczeń, przejmowanie adresów IP, spam.
Za niestosowanie się do Regulaminu na Posiadacza konta/Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe dotyczące całości lub części Funkcjonalności
Czytelni, jak również może dojść do usunięcia zamieszczonych treści naruszających Regulamin lub przepisy prawa, po uprzednim poinformowaniu o naruszeniu
postanowień Regulaminu i wezwaniu do natychmiastowego zaprzestania naruszeń.
Dostęp do Publikacji w Czytelni może wymagać pobrania i wprowadzenia kodów dostępu i/lub pobrania treści.
Posiadacz konta/Użytkownik umieszczając w Czytelni swój wizerunek lub inne tego typu treści (dane osobowe) wyraża zgodę na ich prezentację i rozpowszechnianie
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w ramach Konta/Subkonta i możliwość zapoznawania się z nimi przez innych Posiadaczy konta/Użytkowników oraz Currenda.pl. W przypadku umieszczenia treści
mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Currenda.pl nieodpłatnej, nieograniczonej
czasowo i terytorialnie licencji do wykorzystywania umieszczonych utworów do świadczenia usług za pomocą Czytelni, obejmującej prawo do utrwalana,
zwielokrotniania, wyświetlania utworów w sieci Internet w całości lub w części. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest na cały czas świadczenia
usługi tj. na czas posiadania przez niego Konta/Subkonta.
Zamieszczone w Czytelni oraz dostarczane materiały promocyjne i marketingowe informują o ofercie Czytelni i/lub innej ofercie Currenda.pl oraz możliwościach
nabycia konkretnych Publikacji czy innych produktów lub usług Currenda.pl elektronicznych. Pełne warunki Zamówienia prezentowane są przed momentem złożenia
Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

IV. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z CZYTELNI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wszelkie prawa do Czytelni zastrzeżone są na rzecz Currenda.pl, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone
na rzecz Currenda.pl lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Currenda.pl - są udostępniane na stronach Czytelni, jak i
każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 ze zm.).
Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Czytelni, nie oznacza nabycia przez Posiadaczy
Konta /Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
•
dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Czytelni lub jej
części, w szczególności Publikacji, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jej stronach,
•
rozpowszechnianie materiałów publikowanych na stronach Czytelni,
•
pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości – części,
•
ingerowanie w zawartość Publikacji i treści udostępnione w Czytelni, usuwanie zabezpieczeń, oznaczeń właściciela czy autora.
Posiadacze Konta/Subkonta mogą korzystać z Czytelni wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w
słuszne interesy Currenda.pl oraz podmiotów, których utwory - na podstawie współpracy z Currenda.pl - są udostępniane w Czytelni.
Jakiekolwiek inne korzystanie z Czytelni czy Publikacji, w szczególności utworów i baz danych udostępnianych na stronach Czytelni bez uprzedniej wyraźnej zgody
Currenda.pl udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Currenda.pl (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z
Currenda.pl są udostępniane na stronach Czytelni) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez
prawo cywilne i karne.
Currenda.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Czytelni informacji, jak również za ich przydatność dla
określonych działań Posiadacza konta/Użytkownika. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Czytelni ponosi
Posiadacz konta/Użytkownik. Currenda.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Posiadacza konta/Użytkownika lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno
bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Czytelni.
Currenda.pl zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Czytelni, jednakże z uwagi na stały jej rozwój Czytelnia oraz jego niektóre
Funkcjonalności mogą być czasowo lub stale niedostępne na określonych urządzeniach lub systemach operacyjnych bądź działać nieprawidłowo. Różnorodność
konfiguracji urządzeń oraz ustawień systemów operacyjnych powoduje, że Currenda.pl nie może zapewnić pełnej operacyjności Czytelni i jej funkcjonowania na
wszystkich urządzeniach lub konfiguracjach.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Currenda.pl. Dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzanie danych osobowych:
tel.: 58 550 38 75
adres: Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot
Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Currenda.pl
adres e-mail: iod@currenda.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Currenda sp. z o.o., ul. Niepodległości 703A 81-853 Sopot
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a)
Utworzenia i obsługi Konta/Subkonta;
b)
prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych i promocyjnych;
c)
sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Currenda.pl;
d)
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
e)
udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
f)
prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
g)
dowodowych, celem zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
a)
umowa o korzystanie z Czytelni;
b)
udzielona zgoda;
c)
niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Currenda.pl, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa
pisma i wnioski, prowadzenie własnych działań marketingowych, prowadzenie analiz i statystyk, prowadzenie działań związanych z bezpieczeństwem oraz
zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami.
Pozostałe informacje dotyczące Państwa praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonych przy rejestracji Konta/Subkonta zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
osobowych lub żądanie usunięcia danych osobowych może jednak skutkować zaprzestaniem przez Currenda.pl świadczenia usług związanych z dostępem do
Czytelni.
Z uwagi na specyfikę usługi na urządzeniu musi być włączona obsługa skryptów JavaScript oraz zapisywania plików cookies.

VI. FUNKCJONALNOŚCI CZYTELNI
1.

2.
3.
4.
5.

Posiadacz konta może korzystać ze wszystkich bezpłatnych Funkcjonalności Czytelni, natomiast z płatnych po złożeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
Korzystanie z niektórych płatnych Funkcjonalności może być związane z koniecznością zapłaty „z góry” za te funkcjonalności. Tryb składania Zamówienia i
Zamówienia z obowiązkiem zapłaty może się różnić dla danych Funkcjonalności.
Aktywacja niektórych płatnych Funkcjonalności może być niedostępna lub ograniczona na niektórych urządzeniach lub ograniczona do wybranych grup Posiadaczy
kont/Użytkowników z uwagi na ich zawodowy status.
Funkcjonalności – ich oferta jest dostępna w Czytelni lub generowana na zapytanie Posiadacza konta czy też przekazywana w postaci Newsletteru.
Użytkownik korzysta tylko z tych Funkcjonalności które są dostępne dla Konta w ramach którego zostało utworzone jego Subkonto. Użytkownik nie ma możliwości
składania Zamówień w ramach Subkonta na inne Funkcjonalności Czytelni.
Po złożeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Posiadacz konta otrzyma e-mail zwrotny z potwierdzeniem Zamówienia, co oznacza jego przyjęcie do realizacji przez
Currenda.pl.
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W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Posiadacz konta ma możliwość pozyskania
Funkcjonalności (i dostępnych w jej ramach Publikacji) przed upływem 14 dni od dnia jej udostępnienia, ale wówczas traci prawo odstąpienia od umowy (o czym
zostaje poinformowany przed wyrażeniem zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy).
Funkcjonalność może mieć też charakter usługi abonamentowej lub czasowej. W przypadku wyboru w Zamówieniu usługi abonamentowej umowa przestaje
obowiązywać w chwili jej wypowiedzenia przez Posiadacza konta, jeżeli Zamówienie przewiduje wypowiedzenie lub po zakończeniu opłaconych okresów
rozliczeniowych.
Czytelnia podaje ceny brutto (tj. zawierających wszelkie podatki obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w złotych polskich (PLN).
Płatności za Zamówienia dokonywane być mogą za pośrednictwem systemów płatności. W przypadku skorzystania z systemu płatności dane Posiadacza konta
mogą być przetwarzane przez podmiot obsługujący ten system w zakresie związanym z realizacją płatności. Płatność może wiązać się z dodatkowymi kosztami
transakcyjnymi ponoszonymi przez Posiadacza konta, o których informowany jest przez Currenda.pl lub operatora płatności. Currenda.pl informuje, że dokonywanie
płatności może wiązać się z koniecznością akceptacji warunków tych płatności opracowanych przez podmioty trzecie (banki, pośrednicy płatności), przy czym na
treść tych warunków (opłaty, zakres przetwarzania danych osobowych itp.) Currenda.pl nie ma wpływu.
W przypadku Zamówienia będącego usługą abonamentową lub inną usługą czasową, płatność pobierana być może „z góry” (z chwilą rozpoczęcia jej świadczenia)
lub automatycznie przed upływem danego okresu świadczenia usługi. W przypadku wyboru zapłaty dokonywanej za dane okresy świadczenia usług przelewem,
Currenda.pl wystawia i przesyła drogą elektroniczną na adres e-mail podany w chwili rejestracji Konta faktury VAT wystawiane z „z góry”, z terminem płatności nie
krótszym niż 7 dni.
Currenda.pl może proponować Posiadaczom konta/Użytkownikom możliwość bezpłatnego przetestowania pewnych funkcjonalności Czytelni lub danych Publikacji
przez okres próbny. Każdy Posiadacz konta/Użytkownik może tylko raz skorzystać z okresu próbnego. Okres próbny może mieć różną długość i dotyczyć różnych
Publikacji lub funkcjonalności w zależności od parametrów ustalanych przez Currenda.pl. Currenda.pl ma prawo porównywać dowolne dane podane przez
Posiadacza konta/Użytkownika z innymi danymi dotyczącymi wykorzystania okresu próbnego, celem zapobiegania nadużyciom takim jak wielokrotne zyskiwanie
uprawnienia do korzystania z okresu próbnego przez tę samą osobą lub na tym samym urządzeniu.
Usunięcie Konta wiąże się z utratą dostępu do wszystkich bezpłatnych i płatnych Funkcjonalności Czytelni, w tym Publikacji nabytych poza abonamentem.

VII. REKLAMACJA I RĘKOJMIA
1.
2.
3.
4.

5.
6.

W zakresie reklamacji Posiadacz konta będący konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta, m.in. z tytułu rękojmi, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
Reklamacje można składać m.in. za pomocą wiadomości e-mail przesłanych na adres: marketing@currenda.pl, formularza na stronie hd.currenda.pl lub listem
poleconym wysłanym na adres Currenda.pl.
Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, dane pozwalające na identyfikację transakcji (np. numer Zamówienia, datę
jego złożenia), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe, określenie żądania reklamacyjnego.
Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Currenda.pl (w przypadku umowy sprzedaży zawieranej przez konsumenta czas
rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni). O rozpatrzeniu reklamacji Posiadacz konta zostanie poinformowany w ten sam sposób, w jaki złożył reklamację. W
przypadku złożenia reklamacji za pomocą formularza kontaktowego, otrzyma informację na swój adres e-mail.
Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Posiadaczy konta składających Zamówienia jako przedsiębiorcy.
Currenda.pl nie odpowiada za przerwy w działaniu w Czytelni ani żadne inne szkody jakie mogą wyniknąć dla Posiadacza konta/Użytkownika wynikłe z działania lub
zaniechania osób trzecich, w tym innych Posiadaczy kont/Użytkowników.

VIII. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA
1.

2.

3.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Posiadacz konta będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania
przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
Oświadczenie można złożyć m.in. według wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Posiadaczowi konta będącemu konsumentem zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Currenda.pl została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot
płatności następuje przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, chyba że Posiadacz konta będący konsumentem zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.
W przypadku odstąpienia od umowy, Posiadacz konta zwolniony jest z wszelkich zobowiązań z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.

IX. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG – LIKWIDACJA KONTA
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Posiadacz konta ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dostępu do Czytelni bez podania przyczyny, chyba że aktywując określoną
Funkcjonalność lub nabywając Publikację zobowiązał się do niewypowiadania umowy w określonym czasie. Wypowiedzenie umowy będzie związane z usunięciem
Konta.
Wypowiedzenie umowy na Zamówioną Funkcjonalność, jeżeli Zamówienie przewiduje taką możliwość, nie oznacza wypowiedzenia umowy na świadczenie dostępu
do Czytelni jeżeli nie wynika to bezpośredni z jego treści. Jeżeli Posiadacz konta nie ma aktywnej żadnej odpłatnej Funkcjonalności będącej usługą abonamentową
lub czasową, jego Konto zostanie usunięte z chwilą otrzymania informacji od Posiadacza konta o wypowiedzeniu umowy lub żądaniu usunięcia Konta. Oświadczenie
może być przesłane drogą elektroniczną na adres marketing@currenda.pl
W przypadku Funkcjonalności będących usługą abonamentową lub czasową, jeżeli nic innego nie wynika z Zamówienia na tą Funkcjonalność, termin wypowiedzenia
wynosi 30 dni, a oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone pisemnie. Jeżeli rozwiązanie umowy następuje w czasie okresu rozliczeniowego, Currenda.
pl należna jest Opłata za pełen okres rozliczeniowy. Jeżeli Opłata została pobrana z góry za cały okres Funkcjonalności, Opłata za niewykorzystany okres zwracana
jest w sposób w jaki była dokonana, względnie inny wskazany przez Posiadacza konta.
Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego usunięcia Subkonta. Taką możliwość posiada Posiadacz Konta w ramach którego Subkonto utworzono. Posiadacz
konta ma uprawnienie do usuwania Subkont ze swojego Konta w każdym czasie i Currenda.pl nie odpowiada za powyższe.
W przypadku usunięcia Subkonta przez Posiadacza konta, Użytkownik w zależności od swojej decyzji może zachować swoje konto jako Konto – bez wcześniejszych
Funkcjonalności do jakich miał dostęp w ramach Subkonta i lub zgłosić żądanie usunięcia Subkonta do Currenda.pl. W razie zatrzymania konta, staje się ono Kontem
w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a dotychczasowy Użytkownik staje się Posiadaczem konta.
Currenda.pl ma prawo do wypowiedzenia umowy w całości lub części w przypadku, gdy Posiadacz konta i/lub Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza
postanowienia Regulaminu, pomimo wezwania do zaprzestanie naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zaprzestanie tych naruszeń. Wezwanie i
oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez Currenda.pl przesyłane jest na adres email Posiadacza konta/Użytkownika lub doręczane w inny sposób, pozwalający
mu się z nim zapoznać. Termin wypowiedzenia w tym wypadku wynosi 10 dni. W ramach tego uprawnienia Currenda.pl może wypowiedzieć umowę i następnie
usunąć Konto wraz z Subkontami lub tylko określone Subkonta.
Currenda.pl ma też prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez Currenda.pl
przesyłane jest na adres email Posiadacza konta/Użytkownika lub doręczane w inny sposób, pozwalający mu się z nim zapoznać.
Zakładanie fikcyjnych Kont i/lub Subkont będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem umowy o korzystanie z Czytelni i usunięciem Konta.
Currenda.pl może uniemożliwić założenie nowego Konta i/lub Subkonta osobie, która korzystała już z usługi wyłącznie w celu uzyskania okresu bezpłatnego dostępu
lub który zalega z płatnościami na rzecz Curenda.pl związanymi z wcześniej posiadanym przez Kontem lub która posiada już Konto i/lub Subkonto – według zasady,
że jedna osoba może mieć tylko jedno Konto i/lub jedno Subkonto w Czytelni.
Currenda.pl ma prawo usunąć Konto, na którym nie odnotowała zalogowania się w przeciągu jednego roku.
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X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Currenda.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Czytelni,
wprowadzenia nowych usług w Czytelni, lepszego zabezpieczenia interesów Posiadaczy kont/Użytkowników, oraz doprecyzowywania zagadnień budzących
wątpliwości.
Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Czytelni, w szczególności zmiana oprawy graficznej, dodanie nowych funkcji i
Funkcjonalności itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.
Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie Czytelni poprzez umieszczenie informacji o zmianie i planowanej dacie jej wejścia w życie oraz wskazywane przy
logowaniu na konto/Subkonto, względnie przesyłane na adres e-mail podany przy rejestracji.
Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu oznaczonym jako dzień, kiedy zaczyna obowiązywać. Posiadacz konta, który nie wyraża zgody na treść zmian i nowe
brzmienie Regulaminu ma uprawnienie do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 10-dniowego terminu wypowiedzenia, po którego upływie Konto zostanie
usunięte.
W przypadku Funkcjonalności będących usługą abonamentową lub okresową – mimo zmiany Regulaminu zgodnie z ustępem poprzedzającym, Posiadacza konta
wiążą dotychczasowe postanowienia Regulaminu odnoszące się bezpośrednio do tej Funkcjonalności do czasu zakończenia umowy z tym związanej albo do ich
wypowiedzenia.
Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed
postanowieniami Regulaminu.
Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika powodować będzie usunięcie Subkonta.
Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy
skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i
całego niniejszego Regulaminu.
Regulamin, Polityka Prywatności oraz regulaminy dotyczące poszczególnych Funkcjonalności lub Publikacji albo innych produktów i usług oferowanych przez
Currenda.pl, cenniki lub warunki świadczenia usług stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez Currenda.pl i Posiadacza konta. W zakresie
nieuregulowanym tymi dokumentami zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami ewentualnych dodatkowych regulaminów korzystania z poszczególnych
usług Czytelni lub innych serwisów Currenda.pl pierwszeństwo znajdują postanowienia tych regulaminów.
Posiadacz konta/Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamach i dochodzenia roszczeń. Zasady
korzystania z tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i innych organizacji, do których
zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.
Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub
mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Currenda.pl. Powyższy zapis nie dotyczy konsumentów.
Wszelkie, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu można kierować za pomocą formularza kontaktowego na stronie hd.currenda.pl lub na adres e-mail:
marketing@currenda.pl
Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest formularza odstąpienia od umowy jak będący załącznikiem nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od 28 września 2018 r .
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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG
– WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
…………….., dnia …………….. roku (miejscowość, data)

Imię i nazwisko
Adres
Adres e-mail

Currenda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Niepodległości 703 A, 81-853 Sopot
KRS 0000052544, REGON 191764433, NIP 5851349001

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja, ………………………………………………………….. (imię i nazwisko) informuję o moim odstąpieniu od umowy z Currenda sp. z o.o. polegającej na
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu płatności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..
Podpis nabywcy (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
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