OTTIMA plus Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z zasobów Bazy Wiedzy OTTIMA plus
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki korzystania z zasobów Bazy Wiedzy
OTTIMA plus.
1.2. Określenia użyte w regulaminie należy rozumieć następująco:
• OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, właściciel strony internetowej www.ottimaplus.com.pl.
• Nowy użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna, która nie posiada loginu i hasła dostępu nadanego przez
OTTIMA plus Sp. z o.o. i wyraża chęć korzystania z nieodpłatnej Bazy Wiedzy OTTIMA plus.
• Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna lub osoba prawna, która posiada login i hasło dostępu nadany
przez OTTIMA plus Sp. z o.o.
• Baza Wiedzy OTTIMA plus - część strony internetowej www.ottima-plus.com.pl, która jest poświęcona
problematyce zarządzania strategicznego, Business Intelligence, bezpieczeństwa i utrzymania w transporcie
kolejowym i in., zawierająca zbiory artykułów w formie pdf oraz demo oprogramowania Business Intelligence.
1.3. Użytkownik decydując się na korzystanie z zasobów portalu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść
niniejszego regulaminu.
2. Zasady korzystania z zasobów Bazy Wiedzy OTTIMA plus
2.1. Uprawnienia do korzystania z zasobów Bazy Wiedzy OTTIMA plus mają Użytkownicy, którzy zarejestrują się
na stronie www.ottima-plus.com.pl.
2.2. Korzystanie z zasobów portalu wymaga wypełnienia i wysłania przez klienta formularza rejestracyjnego.
2.3. Dostęp do zasobów portalu odbywa się poprzez przydzielenie klientowi loginu oraz hasła uprawniającego go
do korzystania z materiałów tam zgromadzonych.
2.4. Korzystanie z zasobów portalu nie oznacza nabycia przez klienta jakichkolwiek praw do materiałów w nim
zawartych. Klient może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000. r. Nr 80, poz. 904, z
późn. zm.).
2.5. Jakiekolwiek korzystanie z zasobów portalu mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga
zgody OTTIMA plus Sp. z o.o., według zasad określonych odrębną umową.
2.6. W przypadku udostępnienia materiałów osobom trzecim lub w przypadku innego naruszenia zasad
korzystania z zasobów portalu OTTIMA plus Sp. z o.o. ma prawo zablokować dostęp klienta do portalu.
2.7. Udostępnianie hasła i loginu osobom trzecim spowoduje zablokowanie dostępu do portalu.

2.8. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadamiania OTTIMA plus Sp. z o.o. o wszelkich
zmianach danych, takich jak: adres siedziby, numery telefonów, adres e-mail itp.
3. Odpowiedzialność Użytkownika
3.1. Jeżeli naruszenie przez użytkownika zasad regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej,
użytkownik będzie zobowiązany do jej naprawienia.
3.2. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania treści zawartych w serwisie, udostępniania
parametrów dostępu osobom trzecim a także dostarczanie im usług oferowanych przez OTTIMA plus

bez

pisemnej zgody.
4. Postanowienia końcowe
4.1. OTTIMA plus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie poprzez
zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do regulaminu stają się skuteczne od
chwili zamieszczenia na stronie.
5.2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

