Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu SolidnyKsiegowy.ORG

DEFINICJE
Administrator – właściciel serwisu internetowego dla Biur Rachunkowych - Patryk Książak SOLIDNY
KSIĘGOWY z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kondratowicza 4 c lok. 78 REGON 146564057 NIP
5242678151.
Biuro Rachunkowe - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej; prowadząca działalność gospodarczą
dotyczącą obsługi księgowej innych podmiotów gospodarczych.
Usługi - świadczone przez Administratora na rzecz Biura Rachunkowego wszelkie usługi związane z
funkcjonowaniem serwisu SolidnyKsiegowy.ORG.

I. ZASADY OGÓLNE
1.

Rejestracja Biura Rachunkowego w serwisie odbywa się tylko i wyłącznie w momencie
wyraźnej zgody Biura Rachunkowego, na warunkach przedstawionych w drodze wzajemnych
negocjacji podczas działań handlowych. Na wyraźne życzenie Biuro Rachunkowe ma
możliwość otrzymania umowy w formie pisemnej dot. Usługi.

2. Serwis nie gromadzi, nie przetwarza i nie udostępnia danych osobowych . Biuro Rachunkowe
chcąc zostać zarejestrowany w serwisie zobowiązane jest podać wyłącznie niezbędne dane
identyfikujące go na tle innych Biur Rachunkowych, takie jak adres, siedzibę, telefon, adres
poczty elektronicznej, adres strony internetowej oraz zakres świadczonych usług. Podanie
danych przez Biuro Rachunkowe jest dobrowolne. W każdym czasie Biuro Rachunkowe ma
prawo żądać usunięcia danych kontaktowych.
3. Biuro Rachunkowe jest zobowiązane do zapłaty umownego wynagrodzenia w terminie i
wysokości ustalonej i potwierdzonej przez Biuro Rachunkowe. Umowne wynagrodzenie może
być płatne jednorazowo lub w ratach i jest powiększane o należny 23% podatek VAT na
rachunek bankowy Administratora.
4. Biuro Rachunkowe wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy. Faktura VAT
zostanie przesłana na podany adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.
5. Po upływie okresu świadczenia usługi bez zgody Biura Rachunkowego dane kontaktowe
nie zostaną automatycznie przetrzymane na kolejny okres i w związku z tym nie zostanie
wystawiony żaden dokument związany z ewentualną opłatą. Każdorazowa aktualizacja
danych kontaktowych przez jest bezpłatna.

6. W każdej chwili Biuro Rachunkowe może zrezygnować z usługi.
II. REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty
elektronicznej (biuro@solidnyksiegowy.org) lub udostępnionego formularza kontaktowego.
Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania
zgłoszenia.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje zawarte w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w
serwisie SolidnyKsiegowy.ORG nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do Administratora.

2. Prawa autorskie podlegają ochronie, przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.).
3. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Administratora w
całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na
stronie internetowej portalu i udostępnienia Biurowi Rachunkowemu w taki sposób, aby
mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
4. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Administrator może wprowadzać na postawie
osobnych regulaminów akcje promocyjne. Wprowadzania osobnych regulaminów nie jest
zmianą niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z regulaminów promocji.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą
elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje
się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
6. Biuro Rachunkowe oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej.

