
REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ S4H 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Platforma jest narzędziem, za pośrednictwem którego Usługodawca, poprzez sieć 

internet, świadczy na rzecz Klientów dwa rodzaje usług elektronicznych w rozumieniu ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej 

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie 

usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego 

przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości 

nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Rodzaje usług elektronicznych 

wymienione są w § 2 niniejszego Regulaminu.  

2. Platforma prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla Platformy i 

działalności Usługodawcy, w szczególności w sieci Internet, przepisami prawa.  

3. Regulamin określa: 

(a) Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych, o których mowa w Regulaminie 

(b) Warunki świadczenia Usług Elektronicznych, w tym: 

• wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, 

którym posługuje się Usługodawca, 

•  zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym 

(c) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi Elektroniczne, o których mowa w 

Regulaminie, 

(d)  Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych, 

(e)  Zasady korzystania z Platformy w tym prawa i obowiązki Klientów i Usługodawcy 

wynikające z korzystania z Platformy, 

(f)      Zasady zawierania i wykonania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej I, w tym 

zasady składania zamówień na Usługę Elektroniczną I, zasady płatności i udostępniania 

Usługi Elektronicznej I. 

4. W celu, o którym umowa w ust. 1 za pośrednictwem Platformy świadczone są przez 

Usługodawcę Usługi Elektroniczne. 

 

§ 2 

Definicje i dane kontaktowe 

1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają: 

(a) Platforma - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny 

www.s4h.pl/s4hcentrum/rejestracja.html  i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego 

http://www.s4h.pl/s4hcentrum/rejestracja.html


Usługodawca udziela Klientom ograniczonej w czasie licencji do oprogramowania – S4H 

SYSTEM (którego Usługodawca jest twórcą). Czas udzielonej licencji zależy od rodzaju 

oferty wybranej przez Klienta. W Platformie znajdują się licencje na różny czas. Wybór 

rodzaju licencji zależy od Klienta. Ponadto, Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne, o 

których mowa w niniejszym Regulaminie.  

(b) Usługodawca – S4H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, 

ul. Głogowa 10, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS 

0000329919, NIP: 671-17-76-465, kapitał zakładowy 250.000 zł.  

(c)  Usługa Elektroniczna I – odpłatana usługa polegająca na tym, że Usługodawca udziela 

Klientowi ograniczonej w czasie licencji do oprogramowania – S4H SYSTEM (którego 

Usługodawca jest twórcą). Czas udzielonej licencji zależy od rodzaju oferty wybranej przez 

Klienta. Oferta objęta niniejszym Regulaminem skierowana jest wyłącznie do 

przedsiębiorców, stąd przedmiotowy Regulamin nie zawiera postanowień odpowiednich dla 

konsumentów. Usługodawca oświadcza, iż każdorazowo weryfikuje czy podany numer NIP 

jest aktywny. 

(d) Usługa Elektroniczna II – nieodpłatna, określona w regulaminie usługa stanowiąca 

wskazaną  funkcjonalność Platformy. W Platformie dostępne są dwie Usługi Elektroniczne II: 

Konto, Formularz Zamówienia.  

(e) Klient - przedsiębiorca, który korzysta z funkcjonalności Platformy, w szczególności 

dokonuje zamówienia Usługi Elektronicznej I za pośrednictwem Platformy; 

(f) Konto- Usługa Elektroniczna II, polegająca na udostępnieniu funkcjonalności 

informatycznych Platformy polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta 

i pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta. 

Usługa ta jest nieodpłatna. 

(g) Formularz zamówienia -Usługę Elektroniczną II zawierająca niezbędne informacje 

dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Usługę Elektroniczną I, które są 

przesyłane do Usługodawcy poprzez Platformę w ramach procedury zawarcia umowy 

dotyczącej Usługi Elektronicznej I  i służąca do składania przez Klienta zamówienia na 

Usługę Elektroniczną I z wykorzystaniem Platformy. Usługa ta jest nieodpłatna.  

(i) Regulamin- niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Platformy 

zamieszczony pod adresem domeny http://www.s4h.pl/s4hcentrum/rejestracja.html 

(j) Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy  z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie 

Klientowi zapłaty za Usługi Elektroniczne I za pośrednictwem przelewów, przelewów 

internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub w inny sposób 

stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Platformie; 

https://centrum.s4honline.pl/Home/Panel 

(k) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawa  z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.); 

(l) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.); 

http://www.s4h.pl/s4hcentrum/rejestracja.html
https://centrum.s4honline.pl/Home/Panel


(ł) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

2.   Dane Usługodawcy są następujące:  

S4H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Głogowa 10,  

78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329919,   

NIP: 6711776465, REGON: 320662615, kapitał zakładowy 250.000 zł, mail: biuro@s4h.pl, 

telefon: 94 35 406 40 

3. Poprzez informacje zawarte w Regulaminie oraz odpowiednie informacje dostępne w 

Platformie Usługodawca podaje informacje, o których mowa w ust. 2 oraz informuje o: 

(a) Głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu 

porozumiewania się z Klientem; 

(b)  Łącznej cenie Usługi Elektronicznej I; 

(c)  Sposobie i terminie zapłaty; 

(d)  Sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Usługodawcę, 

(e)  Stosowanej przez Usługodawcę procedurze rozpatrywania reklamacji,  

(f)   Istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; 

(g)  Funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony; 

(h) Mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i 

oprogramowaniem, o których  Usługodawca wie lub powinien wiedzieć; 

(i) Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i 

dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur; 

(j) Procedurze zawarcia umów w Platformie, w tym składania zamówień na Usługę 

Elektroniczną I; 

(k)  Zasadach wykonania umów zawartych w Platformie. 

§ 3 

Procedura zawarcia umowy w Platformie  

1.  Platforma służy do zawierania pomiędzy Usługodawcą a Klientami umów o świadczenie 

Usług Elektronicznych I lub Usług Elektronicznych II.  

2.  Na procedurę zawarcia umowy dotyczącej Usługi Elektronicznej I za pośrednictwem 

Platformy składają się opisane w ust. 4 czynności techniczne związane ze złożeniem 

zamówienia przez Klienta oraz opisane w ust. 6 czynności techniczne związane z 

potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz procedura związana z wykonaniem 

płatności i udostępnieniem Usługi Elektronicznej II opisane w § 4 Regulaminu. Procedura 

zawierania umów o Usługi elektroniczne II uregulowana jest w § 6 Regulaminu. 



3.  W celu złożenia zamówienia na Usługę Elektroniczną I oraz w celu pełnego korzystania 

przez Klienta z Platformy, tj. korzystania z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności, 

konieczne jest:  

(a)   Założenie na stronie internetowej Platformy Konta poprzez rejestrację Klienta; 

(b)   Zalogowanie się do Konta z wykorzystaniem loginu i hasła.  

4.  W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące 

czynności:  

(a) Posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta; 

https://centrum.s4honline.pl/Home/Panel 

(b) Wybór zamawianego rodzaju Usługi Elektronicznej I: Klient ma do wyboru 4 pakiety: 

BRĄZOWY, SREBRNY, ZŁOTY, S4H POS Lite. Wskazane pakiety różnią się zakresem 

funkcjonalności. Ponadto, Klient może zamówić indywidualny pakiet zestawiony z różnych 

oferowanych modułów (funkcjonalności).  

(c) Określenie czasu na jaki nabywa się Usługę Elektroniczną I. Określenie czasu 

odbywa się w miesiącach. 

(d) Dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które 

skutkuje obowiązkiem płatności. 

(e) Po dokonaniu czynności opisanych w pkt (a), (b), (c) Klient dokonuje płatności za 

pomocą PANEL S4H CENTRUM; Płatność następuje z góry za cały wybrany przez Klienta 

okres. 

5. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest 

niezwłocznie przesyłane do Usługodawcy za pośrednictwem Platformy. 

6. Po otrzymaniu od Klienta zamówienia złożonego na zasadach opisanych w  ust. 4 i 

ust. 5 Usługodawca niezwłocznie przesyła, na adres mailowy Klienta podany w Formularzu 

zamówienia, wiadomość w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

Wiadomość ta może być poprzedzona wiadomością potwierdzającą złożenie zamówienia 

przez Klienta.  

7.  Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje 

związaniem treścią złożonej oferty.  

8. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Platformie w ramach procedury zawarcia 

umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto i Formularz zamówienia. 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 zawiera dane 

składające się na treść zawartej umowy. Umowa zostaje zawarta z chwila zaksięgowania się 

płatności na rachunku Usługodawcy. 

9. Po zaksięgowaniu się wpłaty od Klienta na rachunku Usługodawcy, Usługodawca 

wystawia fakturę Vat i umieszcza ją w PANEL S4HCENTRUM na Koncie Klienta. Klient, 

akceptuje taką formę doręczenia faktur. 

10. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Platformie w ramach procedury zawarcia 

umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto i Formularz zamówienia. 

https://centrum.s4honline.pl/Home/Panel


Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 zawiera dane 

składające się na treść zawartej umowy.  

11. Korzystanie z Platformy i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie 

informacji w Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i 

korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).  

 

§ 4 

Płatności i dostawy 

1. Płatności Klientów za  Usługę Elektroniczną I odbywa się, za pośrednictwem PANEL S4H 

CENTRUM. Klient płaci z góry.  

2. Ceny i rabaty określone są na Platformie http://www.s4h.pl/cennik.html  W razie 

jednorazowego zamówienia Usługi Elektronicznej I na okres dłuższy niż 12 miesięcy w 

pakietach Brązowy, Srebrny, Złoty, POS Lite Klient otrzymuje zniżkę, określoną na 

Platformie. Określone w Platformie ceny są cenami wyrażonymi w złotych polskich,   nie 

obejmują kwoty podatku od towarów i usług.  

3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie złożone w Platformie stanowi sumę ceny 

zamówionych Usług Elektronicznych I oraz kosztów płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie 

płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Platformie, w 

szczególności w procedurze składania zamówienia na Usługi Elektroniczne I.  

4. Cena podana w Platformie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 

5. Usługa Elektroniczna I zamówiona na Platformie wydawana/wykonywana jest na rzecz 

Klienta poprzez przesłanie przez Usługodawcę na adres mailowy Klienta podany w 

Formularzu zamówienia linka aktywującego. 

6. Zamówienia na Usługi Elektroniczne I są realizowane w dni robocze, w terminie 

wskazanym na Platformie każdorazowo dla danej Usługi Elektronicznej I. Terminy realizacji 

są liczone od dnia wpływu należności z tytuły zamówienia i uwzględniają fakt, że Usługi 

Elektroniczne I są, co do zasady przygotowywane na zamówienie. 

7. Po upływie czasu na jaki Klient wykupił Usługę Elektroniczną I, licencja wygasa, a 

Usługodawca pozbawia Klienta dostępu do usługi.  

8. Przed upływem czasu na jaki Klient wykupił Usługę Elektroniczną I, jest on uprawniony do 

jej przedłużenia na dalsze okresy. Do przedłużenia Usługi Elektronicznej I stosuje się 

przepisy niniejszego Regulaminu. 

9. W razie zamówienia przez Klienta jednego z następujących modułów: S4H booking, Panel 

manager, Sklep S4H, i inne, które wymagają komunikacji z bazą danych klienta. Klient 

zobowiązany jest do podpisania i przesłania do Usługodawcy umowy powierzenia danych, 

niepodpisanie umowy powierzenia danych może skutkować czasowym wstrzymaniem 

dostawy Usługi Elektronicznej II, bez prawa do odszkodowania. 

 

 

http://www.s4h.pl/cennik.html


§ 5 

Obowiązki Klientów 

1. Wszelkie informacje podawane przez Klienta na Platformie, w tym w Formularzu 

zamówienia, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy na Platformie 

powinny być zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi Elektronicznej I oraz 

Usługi Elektronicznej II, treści o charakterze bezprawnym. 

 

§ 6 

Usługa Elektroniczna II 

1. Usługodawca za pośrednictwem Platformy świadczy Usługi  elektroniczne II. Usługi 

elektroniczne są nieodpłatne. 

2. Usługi elektroniczne II polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności 

Platformy w tym umożliwiających zawarcie z Usługodawcą za pośrednictwem Platformy 

umowy dotyczącej Usług Elektronicznych I, a w szczególności polegają na: 

(a) Udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach 

Platformy poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji 

dotyczących Usługodawcy, Usług Elektronicznych I oraz informacji dotyczących sposobu 

zawarcia umowy i jej wykonania; 

(b) Umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w 

tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia; 

(c) Umożliwieniu Klientowi założenia jego konta, w ramach, którego może sprawdzać: 

swoje dane, faktury Vat, zakupione usługi oraz pozostały czas trwania nabytej Usługi 

Elektronicznej I, 

(d)  Umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Platformy umowy dotyczącej 

Usługi Elektronicznej I, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny; 

(d) Prezentacji Usług Elektronicznych I sprzedawanych za pośrednictwem Platformy i ich 

wyszukaniu; 

3. Do zawarcia umowy o Usługi Elektronicznej II dochodzi poprzez rozpoczęcie przez 

Klienta korzystania z danej Usługi elektronicznej II tj. poprzez przystąpienie do korzystania z 

danej funkcjonalności Platformy.  

4. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi Elektronicznej II.  

Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi Elektronicznej II dokonuje się poprzez 

zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Platformy. W takim przypadku umowa 

rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z 

tym zastrzeżeniem, że umowa o Konto, rozwiązuje się z chwilą skorzystania z możliwości 

usunięcia Konta. 

5. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych II prosimy składać  z wykorzystaniem 

danych kontaktowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. 



6. Reklamacje, o których mowa w ust. 5 powyżej są rozpatrywane w terminie 14 dni od 

dnia ich otrzymania. Usługodawca poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z 

wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta podanych przez niego w zgłoszeniu 

reklamacyjnym.  

7.     Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu usterek w Usłudze Elektronicznej II 

ograniczona jest do poprawiania lub usuwania tych usterek.  

 

§ 7 

 

Usterki dotyczące Usługi Elektronicznej II: 

1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z bieżącym stanem techniki, nie jest możliwe 

wyprodukowanie programu komputerowego w taki sposób, aby bezbłędnie pracował on we 

wszystkich możliwych konfiguracjach.  

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Usługi Elektronicznej I będące 

skutkiem niepoprawnie działającej infrastruktury Klienta.  

3. Zasady usuwania usterek oraz odpowiedzialność Usługodawcy w przypadku Usługi 

Elektronicznej II opisane zostały w umowie Licencji, która każdorazowo przesyłana jest w 

linku, który Klient otrzymuje na swój adres mailowy.    

4. Strony wyłączają obowiązywanie rękojmi.  

 

§ 8 

Wymagania techniczne 

Dostęp i korzystanie ze Platformy oraz z Usługi Elektronicznej I lub Usługi Elektronicznej II  

jest możliwe dla systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i 

oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej 

wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze 

spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń 

internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności 

przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple 

Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) 

bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na 

wyświetlanie Platformy na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach 

przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.  

   

§ 9 

Obowiązek informacyjny 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest S4H spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Głogowa 10, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy 



Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329919, NIP: 6711776465, REGON: 

320662615, kapitał zakładowy 250.000 zł (Usługodawca). 

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawartej 

pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pomocą Platformy zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b) RODO. 

Wykonanie umowy rozumiane jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń 

przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze art. 6 

ust. 1 pkt c) w związku z art. 74 ustawy o rachunkowości. Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane w celu przekazania ich wybranemu przez Panią/Pana dealerowi, który na 

podstawie Pani/Pana płatności rozliczany się przez Usługodawcę – podstawa prawna – 

zgoda wyrażona w toku zamówienia – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

3.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: księgowi, rewidenci, dealerzy, 

prawnicy, osoby współpracujące z Usługodawcą, które są niezbędne dla wykonania umów 

zawartych na Platformie.  

4.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

5.      Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń 

przez strony, oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o 

rachunkowości.  A jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 

będą one przetwarzane aż do czasu jej cofnięcia. 

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7.     Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o 

świadczenie przez Usługodawcę Usług Elektronicznych I oraz Usług Elektronicznych II. Jest 

Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie niemożność zawarcia i wykonania w/w  umów o usługi.  

9.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

§ 10 

 

Licencja na korzystanie z Usługi Elektronicznej II jest ograniczona w czasie. Użytkownik 

dokonując zamówienia określa czas. Zasady i pole eksploatacji, na których Klient jest 

uprawniony do korzystania z Usługi Elektronicznej II są określone w umowie licencji, która 

jest przesyłana w linku otrzymywanym przez Klienta od Usługodawcy.  

 

§ 11 

 



Postanowienia końcowe 

1.      Platforma i czynności związane z zawieraniem umów w Platformie są dostępne w 

języku polskim.  

2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem 

http://www.s4h.pl/s4hcentrum/rejestracja.html  przed zawarciem umowy, a także - na jego 

żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu 

za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w 

szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub 

wydrukowanie. 

3.      Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Usługę Elektroniczną 

II w sytuacji kiedy Klient podejmuje próby włamania do systemu Usługodawcy lub dokonuje 

nieautoryzowanych zmian w programie Usługodawcy. Jakiekolwiek naruszenie własności 

intelektualnej licencji S4H będzie skutkowało jej zablokowaniem. Ponadto będą wyciągane 

konsekwencje zgodnie z obowiązującym prawem.  

4.     Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy, w 

tym umowy o Usługę Elektroniczną. 

5.    Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do 

korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient  ma prawo do 

korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. 

6.    Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje 

zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Usługi Elektroniczne I złożonych po 

jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w 

przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana 

Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak 

również do Usługi Elektronicznej, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego 

udostępnieniem.  

7.  W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
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