
REGULAMIN SERWISU

AZIMUTHE
 

1. DEFINICJE

1. „Administrator” – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na podstawie Umowy - AZIMUTHE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000844152;
posiadająca REGON: 386206047, NIP: 5542985851; kapitał zakładowy 7.100 zł;

2. „Usługobiorca”  –  osoba  fizyczna,  dla  której  korzystanie  z  Serwisu  związane  jest  bezpośrednio  z
prowadzoną  przez  nią  działalnością  gospodarczą  lub  zawodową  (nie  będąca  w  tym  wypadku
konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej, osoba prawna, a
także osoba niebędąca osobą prawną, której  ustawa przyznaje  zdolność prawną, na rzecz  których
Administrator świadczyć będzie usługi na podstawie Umowy; 

3. „Użytkownik”  –  osoba  fizyczna,  będąca  reprezentantem  Usługobiorcy,  która  korzysta  z  Konta  w
imieniu  Usługobiorcy,  działająca  na  podstawie  oświadczenia  składanego  poprzez  Serwis  w  chwili
dokonywania pierwszej czynności w imieniu Usługobiorcy;

4. „Partner” – podmiot, któremu Usługobiorca może udostępnić Dane produktowe;

5. „Serwis”  –  serwis  dostępny  pod  adresem:  https://app.azimuthe.com,  której  właścicielem  jest
Administrator i za pośrednictwem której Administrator świadczył będzie usługi;

6. „Konto” – przestrzeń w serwisie określona jako zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu
przypisanych konkretnemu Usługobiorcy i działającym w jego imieniu Użytkownikom, zabezpieczona
indywidualnym hasłem;

7. „Cennik” – zbiór zasad płatności  za usługi  świadczone przez Administratora, na podstawie którego
ustalana będzie opłata za korzystanie z Serwisu;

8. „Umowa”  –  umowa  o  świadczenie  usług  drogą  elektroniczną  zawartą  na  odległość  pomiędzy
Administratorem a Usługobiorcą o treści odpowiadającej treści Regulaminu;

9. „Regulamin” – dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i
obowiązki Usługobiorcy oraz Administratora, który wraz z ewentualnymi szczegółowymi ustaleniami
stron Umowy, stanowi podstawę zawarcia Umowy oraz jej treść;

10. „Abonament” –  schemat  realizacji  Umowy  związany  z  jej  indywidualizacją  dla  wybranego
Usługobiorcy;

11. „Produkt” – Towar albo usługa, o których informacje są podstawą tworzenia Karty produktowej;

12. „Karta produktowa” – zbiór informacji o Produkcie powstały w wyniku wypełnienia formularza Karty
Produktowej,  opartego o model  danych Administratora,  zapisany w bazie  danych Administratora  i
tworzący jednostkę wymiany danych o Produkcie między podmiotami korzystającymi z Serwisu. Karta
produktowa jest zarządzana i aktualizowana przez Usługobiorcę;

13. „Dane  produktowe” –  zbiór  informacji  o  Produkcie  zgromadzony  w  Karcie  produktowej  będącej
elementem Serwisu;

14. „Karta produktowa publiczna” –  Karta produktowa, która przez uzyskanie odpowiedniego statusu,
została upubliczniona przez Usługobiorcę do wglądu, eksportu, pobrania na konto i zapisu w obrębie
Serwisu  i  poza  Serwisem  przez  pozostałych  Usługobiorców  serwisu  posiadających  odpowiednie
uprawnienia;
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15. „Pliki  multimedialne” –  teksty,  zdjęcia,  zapisy  audio  i  wideo  oraz  inne  dokumenty  w  różnych
standardach dopuszczonych przez Serwis, które Usługobiorca umieszcza w Karcie produktowej.

16. „Producent”  – podmiot,  który wytwarza lub oferuje Produkty i  umieszcza opisy tych Produktów w
Serwisie; 

17. „Odbiorca  danych”  – podmiot,  który  odbiera  i  zapisuje  w  Serwisie  lub  poza  Serwisem  Karty
produktowe publiczne pozostałych Usługobiorców Systemu;

18. „Właściciel danych” – Usługobiorca, na którego Koncie zapisane są Karty produktowe i który staje się
właścicielem  Danych  produktowych  w  momencie  wprowadzenia  ich  na  Konto  lub  po  pobraniu  i
zapisaniu na swoim Koncie Karty produktowej publicznej zawierającej te Dane produktowe;

19. „Model  danych  produktowych” –  zbiór  komponentów,  atrybutów,  wartości  i  kategorii,  których
właścicielem  jest  Administrator,  definiujący  zawartość  formularza  służącego  do  utworzenia  Karty
produktowej.

   

2. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą utworzenia Konta oraz akceptacji Regulaminu, określa ona prawa i
obowiązki stron.

2. Akceptując niniejszy Regulamin, Usługobiorca wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich
przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Umowa, zostaje zawarta na czas określony i na warunkach określonych Abonamentem.

4. Każda ze Stron umowy może od niej odstąpić przed końcem okresu na jaki została zawarta umowa z
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. REJESTRACJA W SERWISIE

1. Rejestracja w serwisie następuje poprzez utworzenie Kont.

2. Utworzenie Konta w zakresie świadczonych przez Administratora Usług i funkcjonalności w Serwisie
jest dobrowolne i płatne zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Cennika stanowiącego załącznik nr 1
do Regulaminu.

3. Utworzenie Konta polega na wypełnieniu przez Usługobiorcę formularza znajdującego się pod adresem
https://app.azimuthe.com/sign-up oraz akceptacji Regulaminu.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w Koncie w przypadku ich zmiany, pod
rygorem uznania, że dane te są prawidłowe i aktualne.

5. Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących
treści: 

a) Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia,

b) dane  osobowe  Usługobiorcy  podane  w  procesie  rejestracji  oraz  ewentualnie  następnie
zmienione  w  trakcie  korzystania  z  Serwisu,  są  prawdziwe  oraz  zgodne  z  prawem,  w
szczególności nie naruszają praw osób trzecich,

c) Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora
w  celu  prawidłowego  wykonania  umowy.  W  przypadku  osób  prawnych  oraz  podmiotów
niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu prawidłowego wykonania
umowy będzie dotyczyło Użytkowników działających w imieniu Usługobiorcy.
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d) Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazany w procesie rejestracyjnym adres
e-mail,  wiadomości   e-mail  wysyłanych przez Administratora w celu prawidłowej realizacji
Umowy. 

6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta w Serwisie, nie wolno mu
także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego Konta w Serwisie do używania osobom trzecim
lub innym Usługobiorcom. 

7. Usługobiorcy, w toku korzystania z usług Serwisu nie wolno:  

a) posługiwać  się  materiałami  lub  treściami  o  charakterze  bezprawnym,  w  tym  także
naruszającym prawa Administratora lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub
obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,  

b) w  szczególności  zaś  Usługobiorcy  nie  wolno  publikować  jakichkolwiek  materiałów  o
charakterze erotycznym lub pornograficznym lub informacji  służących korzystaniu z  takich
materiałów,  

c) publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich bez ich zgody. 

 

4. ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Usługobiorca – tworząc Konto w Serwisie Administratora – zobowiązuje się wprowadzać aktualne i
zgodne ze stanem faktycznym i prawem Dane produktowe i Pliki multimedialne dotyczące Produktu
(nienaruszające tajemnicy przedsiębiorstwa), za pomocą Serwisu Administratorowi oraz bezpośrednim
i pośrednim Partnerom Administratora.

2. Administrator  zobowiązuje  się  do  utrzymywania  infrastruktury  technicznej  oraz  środowiska
informatycznego,  niezbędnych  do  umożliwienia  Usługobiorcy  założenia  Konta,  tworzenia  Kart
produktowych oraz wprowadzania do nich i aktualizowania Danych produktowych.

3. Usługobiorca  udziela  Administratorowi  nieograniczonej  czasowo  i  terytorialnie,  nieodpłatnej  i
nieodwołalnej licencji niewyłącznej (rozwiązanie lub wygaśniecie Umowy pod jakimkolwiek tytułem
nie wpływa na licencję udzieloną mocą niniejszego postanowienia) na wprowadzone do bazy danych
plików multimedialnych oraz inne utwory towarzyszące informacji przekazanej przez Usługobiorcę do
wprowadzenia  do  bazy  danych  prowadzonych  za  pośrednictwem  Serwisu  na  wszystkich  polach
eksploatacji  znanych w chwili  zawarcia  Umowy,  w tym  do utrwalania  i  zwielokrotniania  utworów
jakąkolwiek  techniką  i  na  wszelkich  nośnikach  oraz  rozpowszechniania  utworu,  m.in.  poprzez
udostępnianie w sieciach informatycznych, serwisach mobilnych i bazach danych, 

4. Usługobiorca  udziela  Administratorowi  zgody  na  udzielenie  sublicencji  w  zakresie  i  na  polach
eksploatacji wskazanych powyżej na korzystanie z wprowadzonych do bazy Danych produktowych i
Plików multimedialnych na rzecz podmiotów współpracujących z Administratorem w ramach Serwisu.

5. PRAWA AUTORSKIE

1. Usługobiorca oświadcza, że przysługują mu, lub jest reprezentantem podmiotu, któremu przysługują
prawa  autorskie  lub  pokrewne  do  wszystkich  utworów  oraz  ich  elementów  przekazywanych
Administratorowi w ramach tworzenia Karty produktowej.

2. Usługobiorca oświadcza i  zapewnia,  że  wszelkie  materiały  przekazane Administratorowi  w ramach
Umowy nie naruszają praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw na dobrach niematerialnych
osób trzecich. Usługobiorca zwolni i zabezpieczy przed odpowiedzialnością Administratora w zakresie
zobowiązań  i  kosztów,  w tym kosztów obsługi  prawnej,  w związku  z  jakimkolwiek  wszczętym lub
grożącym  wszczęciem  procesem  lub  postępowaniem  przed  jakimkolwiek  sądem  lub  organem
administracyjnym,  w  przypadku  roszczenia  lub  zarzutu,  jakoby  materiały  przekazane  przez
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Usługobiorcę  naruszały  wskazane  powyżej  prawa  osób  trzecich.  W  szczególności  Usługobiorca  na
pierwsze  żądanie  Administratora  przystąpi  do  toczących  się  postępowań  podjętych  przeciwko
Administratorowi opartych na podstawie wskazanej w niniejszym ustępie i doprowadzi na własny koszt
do ich zakończenia oraz poniesie konsekwencje finansowe opisanych wyżej roszczeń. Usługobiorca w
każdym przypadku dokona zwrotu kosztów prowadzonych przez Administratora postępowań, w tym
kosztów obsługi  prawnej,  kosztów sądowych,  w związku z ww. roszczeniami.  W przypadku, gdy w
wyniku postępowania przed sądem powszechnym lub administracyjnym, jak również innym organem,
strona przeciwna pokryje koszty sporu, Administrator na mocy odrębnych ustaleń dokona stosownych
rozliczeń  w  stosunku  do  Usługobiorcy  w  takim  zakresie,  w  jakim  pokrył  on  koszty  postępowania
poniesione przez Administratora. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do praw do wizerunku
wykorzystanych  przez  Usługobiorcę  w  materiałach  przekazywanych  w  ramach  Umowy  i
Administratorowi zarzucono ich bezprawne wykorzystanie.  

3. W przypadku powstania zagrożenia naruszenia jakichkolwiek dóbr osobistych lub praw osób trzecich
przy realizacji Umowy, Usługobiorca  zobowiązuje się do poinformowania Administratora o wiadomym
mu zagrożeniu bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji o
zagrożeniu. 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

1. Usługobiorca  jest  wyłącznie  odpowiedzialny  za  informacje  dotyczące  produktów  umieszczane  w
Serwisie przez Użytkownika w Elektronicznej Karcie Produktu.

2. Usługobiorca  zobowiązuje się do udzielania Administratorowi i Odbiorcom danych informacji na temat
swoich Produktów (m.in. wygląd, skład, waga, dane logistyczne), zgodnych ze stanem faktycznym oraz
z wymaganiami rynku i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Usługobiorca zwolni i zabezpieczy przed odpowiedzialnością Administratora w zakresie zobowiązań i
kosztów,  w  tym  kosztów  obsługi  prawnej,  w  związku  z  jakimkolwiek  wszczętym  lub  grożącym
wszczęciem procesem lub postępowaniem przed jakimkolwiek sądem lub organem administracyjnym,
w  przypadku  roszczenia  lub  zarzutu  związanego  ze  szkodą  wyrządzoną  w  wyniku  niezgodności
informacji o produkcie ze stanem faktycznym. 

 

7. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Umowy mogą być składane przez Usługobiorcę na adres e-
mail Administratora: serwis@azimuthe.com.

2. Złożone  reklamacje  rozpatrywane  będą  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni  o sposobie  rozpatrzenia reklamacji  zwrotną wiadomością e-
mail. 

  

8. WYNAGRODZENIE ADMINISTRATORA

1. Usługobiorca z tytułu świadczenia usługi będącej przedmiotem Umowy zapłaci Administratorowi z góry
wynagrodzenie zgodnie z Cennikiem.

2. Usługobiorca z tytułu świadczenia usług abonamentowych będąc przedmiotem Umowy będzie uiszczał
Administratorowi okresowe wynagrodzenie zgodnie z Cennikiem.

3. Faktury VAT dotyczące wynagrodzeń,  o których mowa w ust.  1 i  2  powyżej  zostaną wystawione i
przesłane Usługobiorcy  w formie elektronicznej  z  terminem płatności  14  dni  od daty  wystawienia
faktury VAT. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej.
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9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
wyłącznie  w zakresie określonym w Regulaminie lub wynikającym z obowiązujących ustaw. 

2. Administrator  nie  będzie  ponosić  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
postanowień  Umowy  w  przypadku  niespełnienia  przez  Usługobiorcę  zobowiązań  wynikających  z
Regulaminu, w zakresie, w jakim niewykonanie przez Usługobiorcę  takiego zobowiązania miało wpływ
na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Administratora. 

3. Administrator  zastrzega,  iż  w  okresie  prowadzenia  prac  konserwacyjnych  systemów
teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu może być
utrudniony lub niemożliwy. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby
utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej. 

10. POUFNOŚĆ

1. Każda ze stron Umowy zachowa w ścisłej poufności wszelkie informacje i dane takie, jak np.: know-
how,  specyfikacje,  wynalazki,  procesy  i  pomysły  natury  technicznej  i  komercyjnej  o  charakterze
poufnym ujawnione przez drugą stronę Umowy lub jej pracowników, agentów lub podwykonawców, a
także  wszelkie  inne  informacje  poufne  dotyczące  działalności  strony  Umowy,  która  i  informacje
ujawnia, jej produktów i usług.

2. Strona Umowy, która otrzymała informacje poufne dotyczące drugiej strony Umowy, w szczególności
zobowiązuje się:
a) zachowywać  w  dyskrecji  wszelkie  informacje  poufne  i  wykorzystywać  je  wyłącznie  dla  celów

związanych z wykonaniem Umowy,
b) nie kopiować, ani nie zapisywać jakichkolwiek informacji poufnych z wyjątkiem sytuacji, gdy jest

to niezbędne dla prawidłowego korzystania z usług objętych Umową,
c) nie ujawniać informacji poufnych żadnej osobie trzeciej bez wyraźnej zgody drugiej strony Umowy

z zastrzeżeniem, że informacje poufne mogą być ujawnione wyłącznie pracownikom, agentom i
podwykonawcom,  którym  dostęp  do  informacji  poufnych  jest  niezbędny  wyłącznie  w  celu
realizacji  Umowy  i  pod  warunkiem,  że  tacy  pracownicy,  agenci  i  podwykonawcy  zostaną
poinformowani  o  poufnym  charakterze  ujawnianych  informacji  i  podejmą  zobowiązanie
zachowania  otrzymywanych  informacji  w  poufności  w  zakresie  przewidzianym  realizowaną
Umową,

d) zabezpieczyć i chronić informacje poufne przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym w takim
samym stopniu,  w jakim strona  otrzymująca informacje  chroni  własne  informacje  poufne  lub
zastrzeżone.

3. Żadne  postanowienie  Umowy  nie  zabrania  którejkolwiek  z  jej  stron  ujawniania  lub  korzystania  z
informacji poufnych, które:
a) są lub staną się ogólnodostępne w dowolny sposób przez osobę lub podmioty ujawniające takie

informacje,
b) znajdowały się w posiadaniu lub były znane stronie umowy w związku z ich wykorzystywaniem

bądź występowaniem w dokumentach przed ich otrzymaniem od strony, która je ujawnia,
c) zostały niezależnie opracowane bez odwoływania się do. Informacji poufnych,
d) zostały uzyskane ze źródła innego niż  strona, która je ujawniła,  bez naruszenia jakiegokolwiek

obowiązku zachowania poufności lub zakazu korzystania,
e) zostały ujawnione za uprzednią zgodą strony, która je ujawniła,
f) należy ujawnić z mocy prawa (np. w związku z nakazem sądu bądź nakazem uprawnionego do

tego  organu  państwa),  z  zastrzeżeniem,  że  o  ile  jest  to  dozwolone  przepisami  prawa,  strona
ujawniająca  informacje  poufne  zostanie  poinformowana  o  takiej  konieczności  ujawnienia  z
możliwie największym wyprzedzeniem.

4. Postanowienia niniejszego działu zachowują ważność także po rozwiązaniu Umowy.
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11. ZMIANA REGULAMINU

1. Administrator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia:

a) zmian organizacyjnych lub prawnych po stronie Administratora,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających związek z funkcjonowaniem Serwisu,
c) zmiany  funkcjonowania  Serwisu  z  zastrzeżeniem,  że  zmiany  Regulaminu  mają  na  celu

dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.

2. Administrator  zawiadomi  Usługobiorcę  o  każdorazowej  zmianie  Regulaminu  w formie  komunikatu
przesłanego na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w Umowie. Usługobiorca i związani z nim
Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie
14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi
się do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, nie zmienia ich treści i warunków.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.

2. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i usunąć Konto
- w następujących przypadkach: 

a) naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, 

b) umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) wykorzystywania przez Usługobiorcy Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, 

d) braku zapłaty przez Usługobiorcę wymagalnego wynagrodzenia. 

3. Administrator ma prawo zawiesić Konto Usługobiorcy, a w szczególności zablokować możliwość edycji i
wprowadzania zmian w bazie danych, dodawania i oferowania nowych Kart produktów, w przypadku
opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, dłuższego niż 14 dni.  

4. Umowa ulega rozwiązaniu  z  dniem upływu terminu wypowiedzenia,  a  Konto  Usługobiorcy  zostaje
zablokowane.  W razie wypowiedzenia Administrator zachowuje prawo do całej, wymagalnej kwoty
wynagrodzenia.

5. Wszelkie  dane  Usługobiorcy  i  działającym  w  jego  imieniu  Użytkowników  niezbędne  do  ustalenia,
dochodzenia  lub  obrony  roszczeń,  znajdujące  się  w  Serwisie  po  zakończeniu  Umowy,  zostaną
zabezpieczone, zarchiwizowane i będą przechowywane przez Administratora przez okres 36 miesięcy
od zakończenia Umowy. 

6. Po upływie okresu wskazanego w punkcie poprzedzającym dane Usługobiorcy i  działającym w jego
imieniu Użytkowników niebędące Danymi produktowymi mogą zostać usunięte z archiwum Serwisu.
Pozostałe w archiwum Serwisu Dane produktowe będą w nim przechowywane bezterminowo, dla
umożliwienia Usługobiorcy wykorzystania ich (dostępu do nich) na mocy odrębnej umowy.

13. SIŁA WYŻSZA

1. Z  zastrzeżeniem  punktu  2,  żadna  ze  stron  Umowy  nie  ponosi  względem  drugiej  strony  Umowy
odpowiedzialności  w  związku  z  niewykonaniem  lub  nieterminową  realizacją  swoich  obowiązków
wynikających  z  Umowy,  jeśli  jest  to  skutkiem okoliczności  niezależnych od strony,  co  obejmuje  w
szczególności  niewykonanie  lub  nieterminową  realizację  obowiązków  wskutek  okoliczności  lub
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czynników pojawiających się poza firewallem AZIMUTHE (w tym w szczególności z powodu określonej
konfiguracji komputera lub sieci Usługobiorcy).

2. Postanowienia punktu 1 powyżej, nie mają wpływu na wynikające z Umowy obowiązki Usługobiorcy w
zakresie płatności.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przeniesienie przez Usługobiorcę wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci jest możliwe
jedynie za zgodą Administratora.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminie  zastosowanie  będą  mieć  odpowiednie  przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z
niniejszego Regulaminu lub na tle Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na
siedzibę Administratora. Prawem właściwym dla rozstrzygania takich sporów jest prawo polskie. 
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