24 maja 2018 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu
bridgespider.com.

§ 1. Definicje
Na użytek niniejszego Regulaminu:
1) Portal – oznacza portal internetowy dostępny pod adresem http://bridgespider.com/,
2) Spółka – oznacza spółkę BridgeSpider sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Jana
Nagórskiego 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000437775, mająca NIP 7811881067, z kapitałem
zakładowym w wysokości 10 000 zł,
3) PZBS – oznacza Polski Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Warszawie (00-019) przy ul.
Złotej 7/3, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie pod numerem 0000219753, mający NIP 5251656918,
4) Użytkownik – sędzia brydża sportowego lub inna osoba organizująca turnieje brydża
sportowego i zakładająca konto w Portalu,
5) Usługa – oznacza usługę świadczoną przez Spółkę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem
Portalu i w wyniku umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
§ 2. Czas trwania umowy
1. Poprzez rejestrację w Portalu Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług elektronicznych
ze Spółką.
2. W celu rejestracji i zawarcia umowy Użytkownik musi zaakceptować warunki niniejszego
Regulaminu, a także „Politykę przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu
bridgespider.com” stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Umowa trwa do czasu usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika w Portalu.
4. Użytkownik może zlecić usunięcie swojego konta, wysyłając wiadomość na adres
dpo@bridgespider.com z adresu e-mail zarejestrowanego w Portalu.
§ 3. Opis Usługi
1. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi przez Spółkę infrastruktury informatycznej
przeznaczonej do obliczania wyników łącznych turniejów brydżowych odbywających się w tym
samym czasie w różnych miejscach świata.
2. Usługa świadczona jest zgodnie z harmonogramem turniejów opublikowanym w Portalu.
3. Zgłoszenie przez Użytkownika do turnieju oznacza każdorazową akceptację warunków umowy
oraz akceptację obowiązujących w danym turnieju opłat.
4. Przed przesłaniem wyników do turnieju Użytkownik może wycofać swoje zgłoszenie do
turnieju, składając odpowiednie oświadczenie drogą elektroniczną, za pomocą
udostępnionego w Portalu formularza.
5. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w sytuacji naruszenia przepisów
prawa, niniejszego regulaminu lub przepisów brydża sportowego, Spółka może wycofać
zgłoszenie Użytkownika do turnieju.

6. Spółka publikuje na swojej stronie internetowej, w formie ogólnie dostępnej, datę i godzinę
pobrania rozkładów rozdań przez danego Użytkownika w ramach danego turnieju, i to również
w sytuacji wycofania zgłoszenia Użytkownika z danego turnieju.
§ 4. Przedstawicielstwo
1. Spółka świadczy usługę w imieniu własnym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Spółka świadczy usługę w imieniu PZBS w przypadku zgłoszenia się Użytkownika do turnieju
„Pajączka”, turnieju Korespondencyjnych Mistrzostw Polski lub innych turniejów, gdy tak
zaznaczono w Portalu.
§ 5. Opłaty
1. Usługa jest świadczona odpłatnie. W wyjątkowych sytuacjach usługa może być świadczona
nieodpłatnie.
2. Opłaty nalicza się za zgłoszenie i przesłanie przez Użytkownika wyników do turnieju w ramach
Portalu.
3. Stawki opłat określa komunikat opublikowany w Portalu i udostępniony Użytkownikowi
najpóźniej z chwilą zgłoszenia do turnieju.
4. Opłaty pobiera, w zależności od turnieju, podmiot ustalony zgodnie z § 4.
§ 6. Odpowiedzialność
1. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta w Portalu a także danych dostępowych do
swojego konta osobom postronnym.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czynności podjęte z jego konta w Portalu,
w szczególności złożone oświadczenia woli, będą traktowane jak czynności podjęte przez niego
samego, chyba że wykaże się, że czynności te wykonała bezprawnie inna osoba, bez winy
Użytkownika.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści dostarczone przez niego do Portalu,
a w szczególności za treści bezprawne.
§ 7. Warunki techniczne
Do współpracy z systemem Usługodawcy niezbędny jest system komputerowy pozwalający na
uruchomienie aplikacji „TD Spider” i/lub programu liczącego wspieranego przez Portal. Szczegółowe
wymagania techniczne i niezbędne aplikacje są publicznie wskazane w Portalu.
§ 8. Reklamacje
1.
2.
3.
4.

Użytkownik składa reklamację na adresy e-mail Spółki wskazane w Portalu.
Spółka rozpatruje reklamację w terminie 14.
Korespondencja dotycząca postępowania reklamacyjnego odbywa się z pomocą poczty e-mail.
Za zgodą obu stron wyjaśnienia mogą być prowadzone również w formie telefonicznej.

§ 9. Pozostałe postanowienia
1. Użytkownik akceptuje stosowanie faktur elektronicznych w ramach usług świadczonych na
podstawie niniejszego Regulaminu.
2. W razie dokonania nadpłaty przez Użytkownika lub podmiot działający w jego imieniu, Spółka
lub PZBS traktują każdą nadpłatę jako zaliczkę na poczet przyszłych opłat turniejowych. Na
wyraźne życzenie Użytkownika lub tego podmiotu beneficjent może zwrócić nadpłatę,
potrącając opłatę manipulacyjną w wysokości 5 zł.

§ 10. Zmiany niniejszego Regulaminu
1. Spółce przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana obowiązuje
Użytkownika od momentu zaakceptowania przez niego nowej wersji Regulaminu.
2. Spółka może zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi do czasu zaakceptowania nowej
wersji Regulaminu.
3. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika jest podstawą do rozwiązania
umowy i usunięcia konta Użytkownika w Portalu.

