
REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
http://www.usbsystem.pl/ 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  regulamin  (dalej:  „Regulamin”)  określa  warunki  i  zasady  korzystania  ze  strony
internetowej  dostępnej  pod  adresem  URL:  http://www.usbsystem.pl/ (dalej:  „Strona
Internetowa”)  oraz  z  oferowanych  w  ramach  Strony  Internetowej  usług  i  funkcjonalności.
Regulamin jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „UŚUDE”).

2. Podmiotem prowadzącym Stronę Internetową oraz usługodawcą w rozumieniu UŚUDE jest USB
System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25,
05-820 Piastów, Polska, NIP:  5342254108,  REGON: 015685408 (dalej  „USB SYSTEM”); adres
poczty elektronicznej: biuro@usbsystem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 753 41 60.

3. Informacje  prezentowane  w  ramach  Strony  Internetowej,  w  szczególności  dotyczące
sprzedawanych przez USB SYSTEM produktów, ich cen, cech, dostępności i terminów realizacji
zamówienia,  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,  a jedynie zaproszenie do
zawarcia umowy.

4. Akceptacja  Regulaminu  jest  dobrowolna,  ale  konieczna  w celu  utworzenia  Konta,  o  którym
mowa w punkcie II ust. 1 lit. e poniżej.

5. USB SYSTEM zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia
bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie
Usług.  Korzystanie  ze  Strony  Internetowej  może  wiązać  się  z  typowymi  zagrożeniami
dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata
lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

II DEFINICJE

1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą,
należy  je  rozumieć  w  podanym  niżej  znaczeniu,  chyba  że  z  kontekstu  ich  użycia  wyraźnie
wynika co innego:

a. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie
uzyskiwania dostępu do Konta. Użytkownik otrzymuje Hasło w wiadomości e-mail wraz z
linkiem do aktywacji Konta.  Użytkownik jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej
poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). USB SYSTEM udostępnia
Użytkownikowi możliwość zmiany Hasła.

b. Klient  – Użytkownik działający jako profesjonalista prowadzący działalność w zakresie
działalności  agencji  reklamowych lub w zakresie  produkcji  lub  dystrybucji  materiałów
reklamowych,  będący:  (1)  osobą  fzyczną  nie  będąca  Konsumentem;  albo  działający
przez  osobę  umocowaną  (2)  osobę  prawną;  albo  działający  przez  umocowaną  (3)
jednostkę  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej,  której  ustawa  przyznaje
zdolność prawną, który utworzył Konto i przeszedł pozytywnie Weryfkację.

c. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz.
121 ze zm.).

d. Konsument  –  osoba  fzyczna  dokonująca  z  przedsiębiorcą  czynności  prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
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e. Konto – usługa elektroniczna stanowiąca oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i
Hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym USB
SYSTEM, pozwalający na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności/usług wskazanych
w pkt. III ust. 3 poniżej. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła.
Użytkownik  loguje  się  na  swoje  Konto  po  dokonaniu  rejestracji  w  ramach  Strony
Internetowej. 

f. Login – adres e-mail lub nazwa podane przez Użytkownika podczas tworzenia Konta.

g. Treść/Treści –  elementy  tekstowe,  grafczne  lub  multimedialne  (np.  informacje  o
Produktach, zdjęcia Produktów, flmy promocyjne, opisy, komentarze), cenniki, katalogi, w
tym  utwory  w  rozumieniu  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  oraz
wizerunki osób fzycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Strony
Internetowej  przez  odpowiednio  USB  SYSTEM,  kontrahentów  USB  SYSTEM  lub
Użytkowników Strony Internetowej.

h. Towary – produkty oferowane przez USB SYSTEM.

i. Umowa o  Świadczenie  Usług –  umowa  o  świadczenie  przez  USB  SYSTEM  na rzecz
Użytkowników Strony Internetowej drogą elektroniczną usług wymienionych w niniejszym
Regulaminie, w szczególności wymienionych w pkt. III ust. 2 poniżej.

j. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy USB SYSTEM a Klientem. 

k. Użytkownik  –  oznacza  każdego  użytkownika  Internetu  odwiedzającego  Stronę
Internetową, w tym również Klienta.

l. Weryfikacja  –  oznacza  proces  potwierdzenia,  że  Użytkownik,  który  utworzył  Konto,
prowadzi jako profesjonalista działalność w zakresie działalności agencji  reklamowych
lub  w  zakresie  produkcji  lub  dystrybucji  materiałów  reklamowych,  zgodnie  z
Regulaminem.

III USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE W RAMACH STRONY INTERNETOWEJ 

1. Strona Internetowa składa się z treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników oraz z treści
dedykowanych wyłącznie dla Klientów. 

2. USB SYSTEM świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej nieodpłatnie następujące usługi i
funkcjonalności na rzecz Użytkowników:

a. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Strony Internetowej;
b. umożliwienie wysłania zapytania ofertowego dotyczącego potencjalnego zamówienia na

produkty prezentowane na Stronie Internetowej;
c. umożliwienie pobrania katalogu Towarów;
d. umożliwienie wysłania do USB SYSTEM wiadomości poprzez formularz kontaktowy;
e. umożliwienie zapisania się do Newslettera USB SYSTEM,
f. możliwość utworzenia Konta,
g. podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą

przeglądarki).

3. USB SYSTEM na rzecz Klientów świadczy dodatkowo nieodpłatnie za pośrednictwem Strony
Internetowej następujące usługi i funkcjonalności:

2



a. umożliwienie  przeglądania  Treści  umieszczonych  w  ramach  Strony  Internetowej,
dostępnych tylko po zalogowaniu się do Konta i przejściu pozytywnej Weryfkacji, w tym
pełnego katalogu produktów i usług USB SYSTEM;

b. umożliwienie  utworzenia  za  pomocą  konfguratora  potencjalnego  zamówienia  na
wybrane w ramach konfguratora produkty i usługi;

c. umożliwienie wysłania do USB System zapytania ofertowego na produkty i usługi zawarte
w utworzonym w konfguratorze potencjalnym zamówieniu;

d. umożliwienie wygenerowania indywidualnego cennika;
e. umożliwienie pobrania części udostępnionych treści;
f. umożliwienie utworzenia spersonalizowanego wirtualnego katalogu fashandmore.pl. 

4. Utworzenie Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Użytkownika:

a. wypełnienie  formularza  rejestracji  i  zaakceptowanie  postanowień  niniejszego
Regulaminu,

b. kliknięcie pola „Zarejestruj”,
c. aktywowanie Konta poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego przesłanego automatycznie

przez USB System na adres mailowy Użytkownika podany w formularzu rejestracji,
d. zalogowanie się do konta za pomocą danych logowania otrzymanych w mailu, o którym

mowa w lit. c powyżej.

5. W  formularzu  rejestracji  niezbędne  jest  podanie  przez  Użytkownika  następujących  danych:
Login, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, frmę/nazwę Użytkownika, numer NIP oraz
adres  siedziby  lub  prowadzenia  działalności.  Użytkownik  może  również  podać  następujące
dane  dodatkowe,  niewymagane  do  utworzenia  Konta:  numer  telefonu,  numer  telefonu
komórkowego, numer fax oraz adres swojej strony internetowej.

6. Pełny  dostęp  do  wszystkich  funkcjonalności  oferowanych  Klientom,  wskazanych  w  ust.  3
powyżej, jest możliwy po pozytywnym przejściu Weryfkacji, która następuje poprzez:

a. przesłanie USB SYSTEM przez Użytkownika po utworzeniu przez niego Konta aktualnej
informacji  z  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej
Ewidencji  i  Informacji  o Działalności  Gospodarczej potwierdzającej,  że Użytkownik jest
profesjonalistą prowadzącym działalność z zakresu działalności agencji reklamowych lub
w zakresie produkcji lub dystrybucji materiałów reklamowych;

b. zweryfkowanie przez USB SYSTEM prowadzonej przez Użytkownika działalności;
c. nadanie Użytkownikowi przez USB SYSTEM uprawnień pozwalających na korzystanie z

wszystkich funkcjonalności wymienionych w ust. 3 powyżej.

7. Umowa  o  świadczenie  usług  drogą  elektroniczną  zostaje  zawarta  na  czas  nieoznaczony  z
chwilą podjęcia pierwszej czynności związanej z wykonaniem usług wymienionych powyżej w
ust. 2 i 3.

8. Korzystanie  ze  Strony  Internetowej  wymaga  spełnienia  przez  urządzenie  końcowe i  system
teleinformatyczny,  z  którego  korzysta  Użytkownik,  następujących  minimalnych  wymagań
technicznych:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
b. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w

wersji  10.0  i  wyższej,  Opera w wersji  12.0  i  wyższej,  Google Chrome w wersji  23.0.  i
wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

c. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi
Javascript;

d. w określonych przypadkach posiadanie klawiatury lub innego urządzenia wskazującego,
umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
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e. w celu utworzenia Konta wymagane jest  również posiadanie  aktywnego konta poczty
elektronicznej e-mail.

9. Na  żądanie  Użytkownika  USB  SYSTEM  udostępnia  Klientowi  Regulamin  w  sposób
umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 

10. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a. korzystania  z  usług  i  funkcjonalności  udostępnianych  przez  USB  SYSTEM  w  sposób
niezakłócający funkcjonowania USB SYSTEM lub Strony Internetowej;

b. korzystania  z  usług  i  funkcjonalności  udostępnianych  przez  USB  SYSTEM  w  sposób
zgodny  z  przepisami  obowiązującego  prawa,  postanowieniami  Regulaminu,  a  także z
przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

c. korzystania  z  usług  i  funkcjonalności  udostępnianych  przez  USB  SYSTEM  w  sposób
nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla USB SYSTEM;

d. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Strony Internetowej jakichkolwiek Treści
zabronionych  przez  przepisy  obowiązującego  prawa,  w  szczególności  Treści
naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

e. niepodejmowania działań takich jak:
 rozsyłanie  lub  umieszczanie  na  Stronie  Internetowej  niezamówionej  informacji

handlowej  lub  umieszczanie  jakichkolwiek  Treści  naruszających  przepisy prawa
(zakaz umieszczania treści bezprawnych);

 podejmowanie  czynności  informatycznych  lub  wszelkich  innych  czynności
mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
w tym danych innych Klientów lub ingerencję  w zasady  lub techniczne aspekty
funkcjonowania Strony Internetowej lub realizowania płatności;

 modyfkowanie  w  sposób  nieuprawniony  Treści  dostarczanych  przez  USB
SYSTEM. 

11. Ponadto,  Użytkownicy  są  zobowiązani  do  podania  w  formularzach  rejestracyjnych  przy
tworzeniu  Konta  wyłącznie  prawdziwych,  aktualnych  i  wszystkich  koniecznych  danych
Użytkowników, a także do ich niezwłocznego aktualizowania,  w szczególności  w zakresie w
jakim jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług przez USB SYSTEM. Użytkownik
ma możliwość  zmiany  danych  wprowadzonych  podczas  tworzenia  Konta  w  każdym czasie
korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.

12. USB  SYSTEM  jest  uprawniony  do  uniemożliwienia  dostępu  do  wszelkich  treści  (i  innych
materiałów),  co  do  których  powziął  wiarygodną  wiadomość  lub  otrzymał  urzędowe
zawiadomienie,  że  są  bezprawne,  na  zasadach  opisanych  w  powszechnie  obowiązujących
przepisach prawa.  

IV REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Strony można składać na
przykład pisemnie na adres: USB SYSTEM, ul. Słowackiego 25, 05-820 Piastów lub w formie
elektronicznej  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:
pomoc_techniczna  @usbsystem.pl  .

2. Prosimy o podanie w opisie reklamacji:  (1) informacji i  okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji,  w  szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia  nieprawidłowości;  (2)  żądania
Użytkownika oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez USB SYSTEM nastąpi niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
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4. O  decyzji  USB  SYSTEM  w  przedmiocie  Reklamacji  Użytkownik  zostanie  powiadomiony  za
pośrednictwem  poczty  lub  poczty  elektronicznej,  w  zależności  od  tego,  w  jaki  sposób
Reklamacja została przesłana do USB SYSTEM.

5. Postanowienia  dotyczące  Reklamacji  nie  ograniczają  praw  Użytkowników  wynikających  z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

V WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Strony Internetowej przez
USB SYSTEM lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa USB SYSTEM i
Strony Internetowej, wchodzące w jej skład elementy grafczne, oprogramowanie oraz prawa w
zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują USB SYSTEM lub podmiotom, z
którymi USB SYSTEM zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z
ww. Treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami
prawa i  już rozpowszechnionych  przez innych Użytkowników w ramach Strony Internetowej,
jednak wyłącznie  w zakresie  własnego użytku osobistego i  wyłącznie  w celu  prawidłowego
korzystania ze Strony Internetowej, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w innym
zakresie  jest  dopuszczalne  wyłącznie  na  podstawie  wyraźnej,  uprzedniej  zgody,  udzielonej
przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Użytkownik, umieszczając w ramach Strony Internetowej jakiekolwiek Treści, w szczególności
grafki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Strony Internetowej
udziela  niniejszym  USB  SYSTEM  niewyłącznej,  nieodpłatnej  licencji  na  wykorzystywanie,
utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne,
wyświetlanie publiczne,  zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności  w Internecie)
tych  Treści,  na  terytorium  całego  świata.  Prawo  to  obejmuje  uprawnienie  do  udzielania
sublicencji  w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
usług  (w  tym  funkcjonowaniem  i  rozwojem  Strony  Internetowej),  a  także  upoważnienie  do
wykonywania  samodzielnie  lub  za  pomocą  podmiotów trzecich  praw  zależnych  w  zakresie
opracowania,  dostosowywania,  przerabiania  i  tłumaczenia  utworu  w  rozumieniu  ustawy  o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Użytkownik nie
jest  uprawniony  do  udzielania  licencji,  o  których  mowa  w  niniejszym  ust.  2,  Użytkownik
zobowiązuje się uzyskać dla USB SYSTEM takie odpowiednie licencje.

3. W  zakresie,  w  jakim  usługi  w  ramach  Strony  Internetowej  są  świadczone  przez  podmioty
współpracujące z USB SYSTEM lub wspólnie z podmiotami współpracującymi z USB SYSTEM,
odpowiednie  postanowienia  w  zakresie  praw  własności  intelektualnej  tych  podmiotów,
ewentualnych licencji udzielanych przez te podmioty Użytkownikowi lub ewentualnych licencji,
których udzielenie jest konieczne dla tych podmiotów w celu wykonania Usług znajdują się w
regulaminach lub umowach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

VI INDYWIDUALIZACJA TOWARU PRZY POMOCY KONFIGURATORA

1. W  przypadku,  gdy  przedmiotem  zapytania  ofertowego  na  produkty  i  usługi  USB  SYSTEM
utworzonego  przez  Klienta  w konfguratorze  dostępnym  w  ramach  Strony  Internetowej  jest
Towar  zindywidualizowany  (np.  z  indywidualnym  nadrukiem  lub  grawerem),  możliwe  jest
dostarczenie USB SYSTEM poprzez konfgurator projektu elementów grafcznych,  które mają
być umieszczone na Towarze (w tym np. zarejestrowany lub niezarejestrowany znak towarowy,
logo, grafka, rysunek, nazwa, frma, napis, utwór, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ
grafczny, dalej: „Elementy Graficzne”). W takiej sytuacji Elementy Grafczne należy przesłać w
formacie Corel Draw w wersji 15 lub niższej, albo po uzgodnieniu z USB SYSTEM w innej formie
wektorowej. 

2. Klient przekazując USB SYSTEM Elementy Grafczne oświadcza, że:
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a. Elementy Grafczne są zgodne z przepisami prawa i nie naruszają żadnych praw osób
trzecich, w szczególności ich praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób
trzecich;

b. jest w pełni uprawniony do korzystania z Elementów Grafcznych w zakresie koniecznym
do wykonania Umowy Sprzedaży, w związku z którą przesyła Elementy Grafczne, w tym
do przekazania  Elementów Grafcznych  USB SYSTEM i  umieszczenia ich  na Towarze,
zwłaszcza  ze  składających  się  na  nie  znaków  towarowych,  nazw,  logo,  utworów  lub
innych przedmiotów praw własności intelektualnej;

c. jeżeli  w  Elementach  Grafcznych umieszczony  jest  wizerunek  osoby  fzycznej,  wyraża
zgodę  na  wykorzystanie  przez  USB  SYSTEM  swojego  wizerunku  w  celu  wykonania
Umowy  Sprzedaży  lub  oświadcza,  że  posiada  upoważnienia  do  wyrażenia  zgody  na
wykorzystanie  przez  USB SYSTEM wizerunku  innych  osób udostępnionego w ramach
Elementów Grafcznych w celu wykonania Umowy Sprzedaży, a ich wykorzystanie w celu
wykonania Umowy Sprzedaży nie narusza praw osób trzecich.

3. Klient  przekazując USB SYSTEM  Elementy Grafczne udziela  USB SYSTEM upoważnienia  do
używania  Elementów Grafcznych w zakresie związanym z wykonaniem Umowy Sprzedaży, a
zwłaszcza w celu  wykonania zindywidualizowanego Towaru,  w tym na ich umieszczenie  na
Towarze lub na ich wgranie na pamięć USB i na przywóz Towaru na terytorium Unii Europejskiej.
USB  SYSTEM  jest  upoważnione  do  udzielania  dalszych  zgód  na  używanie  Elementów
Grafcznych w celu wykonania Umowy Sprzedaży. 

4. W zakresie, w jakim Elementy Grafczne stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej:  „Utwór”),  poprzez przekazanie USB
SYSTEM  Elementów  Grafcznych Klient  udziela  USB  SYSTEM  nieodpłatnej,  niewyłącznej  i
nieograniczonej terytorialnie licencji na czas wykonywania Umowy Sprzedaży na korzystanie z
Utworów w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży wraz z prawem wykonywania
i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów oraz udzielania dalszych
licencji  w  celu  wykonania  umowy  sprzedaży,  tj.  USB  SYSTEM  będzie  w  szczególności
uprawnione do korzystania z Utworów na następujących polach eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie dowolną
techniką  egzemplarzy,  w  tym  techniką  drukarską,  reprografczną,  grawerską,  zapisu
magnetycznego, metodą tłoczenia, złocenia, srebrzenia, domingu, tampon druku, druku
cyfrowego,  druku UV,  druku solwentowego oraz  techniką cyfrową oraz  multimedialną,
niezależnie  od  standardu,  systemu,  formatu,  na  dowolnym  nośniku,  w  tym  w
szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;  

b. wprowadzanie Utworów w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci
Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie w całości lub w części do
pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów.

5. Z chwilą  przekazania  przez  Klienta  Utworów,  Klient  zezwala  USB SYSTEM na sporządzenie
opracowania Utworu (w tym przystosowań, uzupełnień, skracania, dekompozycji, tłumaczeń lub
innych modyfkacji Utworu) w zakresie uzasadnionym przedmiotem zawartej umowy sprzedaży.

6. Klient zobowiązuje się na każde wezwanie USB SYSTEM wykazać prawdziwość złożonych w
niniejszym  punkcie  VI  oświadczeń  w  terminie  oraz  w  formie  wskazanych  w  wezwaniu,  w
szczególności  w formie  tzw.  listu  autoryzacyjnego.  W przypadku niewykonania powyższego
zobowiązania:

a. termin  realizacji  Umowy  Sprzedaży  przez  USB  SYSTEM  ulegnie  odpowiedniemu
wydłużeniu oraz

b. USB  SYSTEM  będzie  uprawnione  do  odstąpienia  od  Umowy  Sprzedaży  oraz  do
obciążenia Kupującego kosztami  poniesionymi  przez  USB SYSTEM w celu  wykonania
Umowy Sprzedaży.

7. Oświadczenia Klienta wskazane w niniejszym pkt  VI  będą zachowywać ważność przez cały
czas wykonywania Umowy Sprzedaży.
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VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zbierane w związku ze współpracą USB System z klientami są przetwarzane
przez  USB  System  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa,  ul.  J.
Słowackiego 25, 05-820 Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408, tel. 22 753 41
60, adres e-mail: rodo@usbsystem.pl (dalej również: „USB System”), która  jest administratorem
tych danych (dalej również „Administartor”).

2. Administrator przetwarza w szczególności następujące dane: 

a. Użytkowników:  imię,  nazwisko,  adres  e-mail,  frma  (w  imieniu  której  kontaktuje  się
Użytkownik), pliki cookies, które mogą zawierać dane osobowe Użytkowników. 

b. Klientów: imię,  nazwisko,  adres prowadzenia działalności  lub siedziby,  numer telefonu,
adres  e-mail,  numer  NIP  i  REGON,  adres  e-mail  pracowników  lub  współpracowników
Klienta, biorących udział we współpracy danego Klienta z USB System (np. jako osoby
kontaktowe czy upoważnione do zawierania umów z USB System), w zakresie, w jakim
Administrator nie przetwarza tych danych na podstawie umowy powierzenia, ale jako ich
administrator,

3. Powyższe dane będą przetwarzane dla następujących celów: 

a. przedstawianie ofert dotyczących towarów i usług USB System;
b. prowadzenie  negocjacji,  rozmów,  a  także  zawarcie,  wykonanie  i  rozliczenie  umowy

pomiędzy USB System i Klientem;
c. bieżący kontakt z Użytkownikami w związku ze współpracą z USB System;
d. prezentowanie reklam towarów lub usług USB System (marketing bezpośredni towarów

lub usług własnych);
e. przesyłanie  informacji  o  towarach  lub  usługach  USB  System  i  jego  partnerów  w

przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie takich informacji;
f. odpowiedzi na zapytania skierowane przez formularz kontaktowy,
g. odpowiedzi na zapytania w sprawie potencjalnych zamówień,
h. w  zakresie  plików  cookies  -  zbieranie  anonimowych  danych  statystycznych  w  celu

usprawnienia działania witryny, a po uzyskaniu zgody – także dokonywanie pomiarów i
analiz  korzystania  z  witryny  (analityczne  pliki  cookie),  dostosowywanie  witryny  do
zainteresowań  Użytkownika  (personalizujące  pliki  cookie)  oraz  przedstawianie
odpowiednich informacji oraz reklam (pliki cookie do targetowania), a także w celu oceny
niektórych  informacji  o  Użytkowniku  w  ramach  zautomatyzowanego  przetwarzania
danych osobowych (w tym proflowanie).

4. Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Administratora jest  niezbędność
przetwarzania określonych danych do:

 wykonania umowy, w tym przede wszystkim Umowy Sprzedaży z USB System;
 podjęcia  na  żądanie  osoby,  której  dane  przetwarza  Administrator,  działań  przed

zawarciem umowy (tj. prowadzenia rozmów, negocjacji,  udzielania informacji o ofercie
USB System itd.);

 celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez
Administratora lub stronę trzecią, takich jak marketing bezpośredni ich towarów i usług
lub dochodzenie roszczeń;

 udzielania  odpowiedzi  na  zapytania  kierowane  za  pośrednictwem  formularza
kontaktowego.

5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być np.:

 usługodawcy realizujący przesyłkę,
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 frmy, które wspierają nas w komunikacji  z Użytkownikami i pomagają nam prowadzić
sklep,  zewnętrzne  frmy  doradcze  (w  tym  prawne,  marketingowe  i  rachunkowe)  lub
zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, a także spółka Google LLC., która świadczy dla nas
usługi analityczne.

 kontrahenci USB System oraz organy celne w związku z realizacją umowy częściowo za
granicą, np. w Chinach. W takiej sytuacji, zgodnie z OWU USB System, USB System lub
jego  kontrahent  może  zostać  zobowiązany  do  przedstawienia  właściwemu  organowi
celnemu tzw. listu autoryzacyjnego,  potwierdzającego np. uprawnienie USB System do
wykorzystania znaku towarowego Klienta i może w tym zakresie dojść do przekazania
danych osobowych Klienta lub jego pracowników lub współpracowników.

6. Podanie  Administratorowi  danych  jest  dobrowolne,  jednak  bez  ich  podania  prowadzenie
współpracy z Administratorem, w szczególności prowadzenie rozmów, negocjacji,  zawarcie i
wykonanie umowy, a także otrzymywanie  informacji o towarach lub usługach USB System nie
będzie możliwe.

7. W związku z realizacją  części umów zawieranych przez USB System poza Unią Europejską i
wyłącznie  w celu  ich  realizacji  (bez  możliwości  przechowywania  lub przetwarzania  w innym
zakresie),  dane osobowe mogą być przekazywane do państwa  spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, przede wszystkim do Chin, co do których Komisja europejskiego nie stwierdziła
odpowiedniego stopnia ochrony. W zakresie, w jakim korzystamy z usług Google LLC., Twoje
dane  mogą  być  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  (EOG),  ale  tylko  w
niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez Google na naszą rzecz usług. Google
przetwarza dane w Stanach Zjednoczonych (USA) i każdym innym kraju, w którym Google lub
którykolwiek  z  jego  podwykonawców  posiada  urządzenia  służące  do  przetwarzania  danych
osobowych. Możesz otrzymać kopię swoich danych przekazywanych do państw poza EOG, w
szczególności kontaktując się z nami telefonicznie lub pod adresem e-mail podanym powyżej.
Odpowiednie  zabezpieczenia  przekazywanych  danych  osobowych  są jednak  zapewnione  np.
poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji
Europejskiej, mogących stanowić odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych w rozumieniu
art. 46 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.  (RODO)  lub  przez  inne zabezpieczenia  przewidziane  Aktami  Prawnymi.  Możliwe  jest
także uzyskanie kopii tych danych. 

8. Dane Osobowe przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez
okres:
a. prowadzenia współpracy USB System z danym Użytkownikiem, którego dane osobowe i

dane osobowe jego pracowników (współpracowników) przetwarza;
b. niezbędny  do  realizacji  obowiązków  wynikających  z  powszechnie  obowiązujących

przepisów prawa (w szczególności podatkowych lub rachunkowych),
c. przedawnienia roszczeń - na wypadek ewentualnego sporu.

9. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania,  usunięcia lub
ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  przenoszenia
danych do wskazanego administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

10. W przypadku pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
rodo@usbsy  s  tem.pl  .  Pod  tym  adresem  możliwe  jest  także  uzyskanie  kopii  danych
przekazywanych do państwa trzeciego przez poszczególnych administratorów danych.

11. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka
Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.
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VIII ZMIANA REGULAMINU

1. USB  SYSTEM  może  dokonać  zmiany  niniejszego  Regulaminu  (z  wyjątkiem  postanowień
dotyczących wyłącznie Użytkowników niebędących Konsumentami lub Klientów) w przypadku
wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty): 

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez USB
SYSTEM  wpływająca  na  wzajemne  prawa  i  obowiązki  określone  w  Regulaminie  lub
zmiana  interpretacji  powyższych  przepisów  prawa  wskutek  orzeczeń  sądów,  decyzji,
rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi,
technologicznymi (w szczególności  aktualizacji  wymagań technicznych wskazanych w
niniejszym Regulaminie) lub organizacyjnymi;

c. zmiana  zakresu  lub  świadczenia  usług,  do  których  stosują  się  zapisy  Regulaminu,
poprzez  wprowadzenie  nowych,  modyfkację  lub  wycofanie  przez  USB  SYSTEM
dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

2. W  przypadku  dokonania  zmian  w  Regulaminie,  o  których  mowa  powyżej,  USB  SYSTEM
udostępni  tekst  jednolity  Regulaminu  poprzez  publikację  na  Stronie  Internetowej.  Zmiana
Regulaminu  wchodzi  w  życie  w  terminie  14  dni  od  opublikowania  zaktualizowanej  treści
Regulaminu na Stronie Internetowej.

3. USB SYSTEM może rozwiązać umowę licencji  udzieloną Konsumentowi na podstawie pkt V
Regulaminu  z  zachowaniem  14-dniowego  terminu  wypowiedzenia  poprzez  przesłanie
Konsumentowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

IX POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI 

1. Niniejszy  punkt  Regulaminu  oraz  postanowienia  w  nim  zawarte  dotyczą  wyłącznie
Użytkowników niebędących Konsumentami, w szczególności Klientów.

2. USB SYSTEM może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług w stosunku do Klientów ze
skutkiem  natychmiastowym  i  bez  wskazywania  przyczyn  poprzez  przesłanie  stosownego
oświadczenia w dowolnej formie, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku
do Usługodawcy.

3. USB  SYSTEM  może  w  każdym  czasie  rozwiązać  jakąkolwiek  umowę  licencji  udzieloną
Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem, w tym Klientowi na podstawie pkt V Regulaminu
ze  skutkiem  natychmiastowym  i  bez  wskazywania  przyczyn  poprzez  przesłanie  Klientowi
stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

4. Ani USB SYSTEM ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą
odpowiedzialności  wobec  Użytkownika  niebędącego  Konsumentem,  w  tym  Klienta,  ich
podwykonawców,  pracowników,  upoważnionych  przedstawicieli  i/lub  pełnomocników  za
wszelkie  szkody,  w  tym utratę  zysków,  chyba  że  szkoda  została  spowodowana  przez  nich
umyślnie.

5. W  każdym  przypadku  ustalenia  odpowiedzialności  USB  SYSTEM,  jego  pracowników,
upoważnionych  przedstawicieli  i/lub  pełnomocników,  odpowiedzialność  ta  w  stosunku  do
Użytkownika niebędącego Konsumentem, w tym Klienta, bez względu na jej podstawę prawną,
jest  ograniczona  -  zarówno  w  ramach  pojedynczego  roszczenia,  jak  również  za  wszelkie
roszczenia do kwoty jednego tysiąca złotych.

6. W odniesieniu  do Użytkowników niebędących  Konsumentami,  w tym Klientów Usługodawca
może  dokonać  zmiany  Regulaminu  w  każdym  czasie  na  podstawie  powszechnie
obowiązujących  przepisów  prawa.  W  odniesieniu  do  Klientów,  swoje  oświadczenie  w  tym
zakresie USB SYSTEM wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas tworzenia Konta.
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7. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym
czasie, poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta i przesłanie odpowiedniego oświadczenia
do Usługodawcy.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

2. Wszelkie  spory  powstałe  pomiędzy  USB  System  a  Użytkownikiem  zostają  poddane  sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę USB SYSTEM.

3. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1
Kodeksu Cywilnego.

4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL
http://www.usbsystem.pl/regulamin_strony/,  skąd  Użytkownicy  mogą  w  każdym  czasie
przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

5. USB SYSTEM informuje, że korzystanie ze Strony Internetowej za pośrednictwem przeglądarki
internetowej, w tym kontakt z USB SYSTEM drogą mailową, może powodować naliczenie opłat
za połączenie z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym
dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik. 

6. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie  powszechnie
obowiązujące  przepisy  prawa  polskiego,  w  szczególności:  Kodeksu  Cywilnego;  ustawy  o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze
zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Wybór  prawa  polskiego  na  podstawie  niniejszego  Regulaminu  nie  pozbawia  Konsumenta
ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy
pomiędzy  USB System  a  Konsumentem,  na  mocy  prawa,  które  zgodnie  z właściwymi
regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

10

http://www.usbsystem.pl/regulamin_strony/

