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REGULAMIN  
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE VIBIL 

 
§1 [Postanowienia ogólne] 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Spółkę drogą elektroniczną na rzecz Klienta, polegających na 

udzieleniu dostępu do Systemu przez sieć Internet oraz przetwarzaniu danych zgromadzonych w Systemie zgodnie  
z postanowieniami Regulaminu, Umowy i przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 
1) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;  
2) Umowa – Umowa świadczenia usług windykacyjnych, na podstawie, której Klient zleca Spółce dokonanie czynności 

zmierzających do odzyskania należności przysługujących mu od Dłużnika na drodze sądowej i pozasądowej; 
3) Spółka – Kreos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja  

8-11, 50-125 Wrocław, KRS 0000610035 REGON 020558301 NIP 8971731029, której Klient zleca dokonanie czynności 
zmierzających do odzyskania należności przysługujących mu od Dłużnika; 

4) Wierzyciel – Klient, któremu przysługuje Wierzytelność względem Dłużnika; 
5) System / System VIBIL – system informatyczny dostępny poprzez sieć Internet i działający pod domeną 

https://system.vibil.pl służący do rejestracji oraz obsługi spraw windykacyjnych zlecanych przez Klienta na rzecz Spółki. 
6) Serwisant – podmiot, która działa w imieniu Spółki i prowadzi prace związane z utrzymaniem, rozwojem Systemu lub 

usuwaniem błędów i awarii Systemu. 
7) Klient – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, a który zleca Spółce 
prowadzenie działań Windykacji lub Egzekucji zmierzających do zaspokojenia Wymagalnej Wierzytelności ze wszystkich 
składników majątku Dłużnika; 

8) Użytkownik – osoba fizyczna, uprawniona przez Spółkę do korzystania z Systemu zgodnie z zasadami określonymi  
w Regulaminach w ramach przyznanych tej osobie uprawnień oraz dostępu do Systemu  

9) Dłużnik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych będąca Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 
646), utworzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej, w stosunku do której 
Klient posiada Wymagalną Wierzytelność; 

10) Wymagalna Wierzytelność – wierzytelność przysługująca Klientowi, wynikająca z prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej lub zawodowej, której termin płatności nadszedł; 

11) Kancelaria – Kancelaria JK Legal J. Olejarz sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-748), ul. Słonecznikowa 26G, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 
0000557816, posiadającej nr NIP 6342839708 oraz nr REGON 361520228 świadcząca usługi zastępstwa procesowego na 
rzecz i w imieniu Klienta w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. 

12) Windykacja:  
a) Windykacja polubowna - postępowanie prowadzone przez Spółkę zmierzające do spłaty Wierzytelności na rzecz 
Klienta w drodze postępowania polubownego (rozmowy telefoniczne, wysyłka SMS-ów, wysyłka korespondencji mailowej 
lub papierowej na etapie przedsądowym)  
b) Windykacja prawna - postępowanie sądowe prowadzone przez Kancelarię zgodnie z przepisami Kodeksu 
postępowania cywilnego zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę do prowadzenia 
postępowania Egzekucji; 

13) Egzekucja – egzekucję sądową prowadzoną przez komornika sądowego na podstawie tytułu wykonawczego, której celem 
jest zaspokojenie Wierzytelności Klienta na skutek dokonywania czynności egzekucyjnych zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa. 

14) Zlecenie – przekazanie przez Klienta za pośrednictwem Systemu danych, informacji i dokumentów dotyczących 
pojedynczej Wymagalnej Wierzytelności, w stosunku do której Spółka ma podjąć działania Windykacyjne oraz 
Egzekucyjne. Z chwilą przekazania zlecenia do Systemu Klient składa ofertę zawarcia umowy zlecenia Windykacji  
i Egzekucji na warunkach określonych w Regulaminie oraz Umowie. Z chwilą potwierdzenia przez Spółkę przyjęcia 
Zlecenia pomiędzy Klientem, a Spółką następuje zawarcie umowy zlecenia obejmującego działania Windykacyjne  
i Egzekucyjne świadczone zgodnie z Regulaminem oraz zawartą Umową w zakresie tego Zlecenia.  

15) Awaria – całkowite wstrzymanie działania Systemu, zawieszanie się pracy Systemu, sytuacja, w której nie jest możliwe 
realizowanie wielu istotnych funkcji Systemu lub występują liczne, błędne zapisy w bazie spowodowane Błędem  
w Systemie. 

16) Błąd – brak działania części funkcjonalności Systemu, powodujący niemasowe, błędne zapisy w bazie danych Systemu 
wymagające ręcznych korekt lub uniemożliwiające realizację jednej lub kilku mniej istotnych funkcji Systemu. 

17) Usterka – System działa, ale pojedyncze funkcjonalności w specyficznych sytuacjach dają efekty niezgodne ze specyfikacją 
Systemu nie wpływając przy tym istotnie na pracę Systemu, ale utrudniając pracę Użytkownikom 

 
§2 [Przedmiot usługi] 

1. Na podstawie zawartej Umowy i na zasadach w niej określnych oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem Klient  
z wykorzystaniem Systemu zleca za wynagrodzeniem Spółce prowadzenia działań Windykacyjnych względem jego Dłużnika,  
a Spółka zlecenie to przyjmuje.   

2. Przedmiotem Zlecenia mogą być jedynie Wierzytelności pieniężne, o wartości określonej przez Spółkę, jednak nie wyższej niż 
150.000,00 zł, które wynikają z czynności prawnych zawartych i wykonanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach 
cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych, udokumentowanych zawartą umową, rachunkiem, fakturą, notą księgową, 
potwierdzeniem salda lub oświadczeniem o uznaniu długu albo innym dokumentem urzędowym lub prywatnym,  
z którego wynika nie budzące wątpliwości roszczenie pieniężne względem Dłużnika oraz które wynika z prowadzonej przez 
Klienta działalności gospodarczej lub zawodowej. 

3. Przedmiotem Zlecenia nie mogą być Wierzytelności nieistniejące, wynikające z czynów stanowiących przestępstwo, a także 
przedawnione oraz te, co do których brak jest dokumentów potwierdzających istnienie roszczenia lub takich, które są oczywiście 
bezzasadne. 

4. Spółka na podstawie odrębnych porozumień może w Umowie uzgodnić z Klientem inne warunki przyjmowania Wierzytelności 
do Windykacji. 

mailto:kontakt@vibil.pl
https://system.vibil.pl/
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5. Wszelkie usługi świadczone przez Spółkę zgodnie z Umową oraz Regulaminem mają charakter odpłatny, chyba, że w Umowie lub 
Regulaminie wyraźnie postanowiono inaczej. Wysokość ponoszonych opłat oraz kosztów określona została w Umowie, lub 
zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem Systemu. 

 
§3 [Zawarcie umowy] 

 
1. Podstawą świadczenia Usług przez Spółkę w ramach przyjętego Zlecenia jest założenie przez Klienta konta w Systemie oraz 

akceptacja treści Umowy świadczenia usług windykacji należności oraz korzystania z sytemu wraz załącznikami, które w światle 
art. 384 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 60 Kodeksu cywilnego jest traktowane jako oświadczenie woli rejestrującego się Klienta, 
akceptujące, wszystkie postanowienia Umowy (zawarcie Umowy). 

2. Akceptacja Umowy świadczenia usług windykacji wraz z Załącznikami oznacza, iż Klient oświadcza, że: 
a) zapoznał się z Umową świadczenia usług windykacyjnych oraz jej załącznikami, akceptuje wszystkie postanowienia  

i zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również z treścią i zakresem udzielanych pełnomocnictw oraz oświadczeniem  
o przetwarzaniu danych osobowych oraz Polityką prywatności;  

b) zobowiązał się do podawania wszelkich danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, a także ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie wprowadzone lub przekazane dane, w tym dane osobowe oraz dane o zobowiązaniach Dłużnika; 

c) udziela Kancelarii pełnomocnictwa procesowego ogólnego z prawem dalszej substytucji oraz udzieleniem upoważnienia dla 
aplikanta radcowskiego lub adwokackiego do występowania w jego imieniu przed sądami powszechnymi wszystkich 
instancji oraz przed organami egzekucyjnymi w zakresie dochodzenia Wymagalnych Wierzytelności.  

d) Udziela Spółce pełnomocnictwa do następujących czynności: 
− kontaktowania się z Dłużnikiem w celu ustalenia danych dłużnika, informacji o składnikach majątku lub źródłach 

spłaty; 
− odbieranie od Dłużnika oświadczenia co do terminów i wysokości spłaty zobowiązań, a także uznania długu; 
− sporządzenia i przesyłania do Dłużnika zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej monitów, wezwań do zapłaty, 

informacji o wysokości zadłużenia, dokonanych spłatach, naliczonych opłatach i odsetkach; 
− prowadzeniu negocjacji w zakresie wysokości lub terminu spłaty zadłużenia, zawarcia pozasądowej ugody, 

zabezpieczenia spłaty zobowiązania;  
− odbioru od Dłużnika środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań; 
− naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie, zryczałtowanych kosztów windykacji oraz wystawienie i przesłania 

Dłużnikowi noty odsetkowej lub noty obciążeniowej;   
− wystąpienia na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do 

biur informacji gospodarczej w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o udostępnienie 
informacji gospodarczych, dotyczących przysługujących zobowiązań wobec Dłużnika; 

− udzielenia radcy prawnemu lub adwokatowi dalszego pełnomocnictwa substytucyjnego procesowego niezbędnego do 
złożenia i popierania przed sądem powszechnym przeciwko Dłużnikowi powództwa o zapłatę związaną  
z dochodzonym roszczeniem oraz wnioskiem o wszczęcie i prowadzenie egzekucji sądowej. 

3. Z chwilą akceptacji Umowy o świadczenie usług windykacyjnych dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Spółką do zawarcia 
tej umowy, a także do udzielenia pełnomocnictw dla Kancelarii i Spółki; 

4. Z chwilą zawarcia Umowy na zasadach w niej określonych,  
5. Założenie Konta w Systemie, akceptacja Umowy świadczenia usług windykacji należności oraz udzielenie pełnomocnictwa 

następują na zasadach określonych przez Spółkę w Systemie. Spółka określa także zasady związane z prowadzeniem Konta dla 
Klienta, a także świadczeniem usług w formie elektronicznej w odpowiednim regulaminie dostępnym na stronie Systemu. 

 
§4 [Rozwiązanie, wygaśnięcie i odstąpienie od Umowy] 

 
1. Klient na zasadach określonych w Umowie może dokonać jej rozwiązania, cofnąć lub odwołać Zlecenie oraz wypowiedzieć 

pełnomocnictwo. Rozwiązanie Umowy, cofnięcie Zlecenia lub jego odwołanie, a także wypowiedzenie pełnomocnictwa nie 
pozbawia Spółki przysługującej jej prawa do wynagrodzenia za wykonane czynności Windykacyjne lub Egzekucyjne, w tym do 
żądania od Klienta zapłaty nieuiszczonych przez Dłużnika kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym  
i egzekucyjnych, jak również zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie.  

2. Spółka może na zasadach określonych w Umowie dokonać jej rozwiązania albo ją wypowiedzieć, a Kancelaria może wypowiedzieć 
pełnomocnictwo Klientowi, w szczególności, gdy Klient nie współdziała ze Spółką lub Kancelarią w prowadzeniu spraw, co 
obejmuje zarówno nie udzielenie informacji jak i udzielenie ich w sposób nierzetelny, nie przekazywanie na żądanie Kancelarii 
oryginałów lub kopii dokumentów związanych z prowadzeniem sprawy jak i nie uiszcza Opłat lub kosztów.  

3. Szczegółowe warunki rozwiązania, wygaśnięcia i odstąpienia określa Umowa. 
  

§5 [Prawa autorskie] 
 
1. Wszelkie prawa autorskie do Systemu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do nazwy, domen 

internetowych oraz innych materiałów lub Systemu zostały udostępnione Spółce na podstawie stosownych umów i podlegają 
ochronie prawnej zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Spółki, żadne elementy wchodzące w skład Systemu nie mogą być  
w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone lub udostępnione publicznie. 

3. Klient uprawniony jest do korzystania z Systemu jedynie na warunkach określonych w zawartej Umowie. 
4. Zawarcie Umowy nie stanowi jakiegokolwiek upoważnienia lub licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych w tym 

praw zależnych, praw własności intelektualnej oraz innych materiałów dotyczących Systemu. 
 

§6 [Rejestracja Konta i Dane osobowe] 
 
1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Umową, które następuje poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola w Systemie, Klient lub osoba przez niego upoważniona składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na 
świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

2. Podczas rejestracji Konta w Systemie Użytkownik podaje dane dotyczące Klienta, przy czym Spółka może określić te dane, których 
podanie jest niezbędne przez Użytkownika i które obejmują w szczególności: 

mailto:kontakt@vibil.pl
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a) nazwę firmy; 
b) imię i nazwisko właściciela firmy; 
c) nr NIP; 
d) adres siedziby; 
e) adres korespondencyjny; 
f) adres elektroniczny; 
g) nr telefonu, faksu, strony www, o ile je posiada; 
h) dodatkowe dane związane ze świadczoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. 

3. Administratorem danych osobowych Klientów a także Użytkowników jest Spółka. W zakresie danych osobowych Dłużników 
Spółka działa jako Procesor. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonaniem Umowy oraz w celu 
realizacji Zlecenia. 

4. Spółka przetwarzając dane osobowe stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych, w 
szczególności ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania zapewnia stosowane protokoły bezpieczeństwa SSL. 

5. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów Spółki jako administratora danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez 
Klientów, Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania określonych danych może 
uniemożliwić rejestrację oraz korzystanie z Systemu. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności 
za podanie nieprawdziwych danych przez Klienta. 

6. Spółka nie gromadzi i nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 
religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie 
genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych. 

7. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług bez podania przez Klienta oraz Użytkownika określonych danych 
(dotyczyć to może np. adresu elektronicznego, nr NIP). O każdorazowej konieczności podania tych danych Klient oraz Użytkownik 
zostaną powiadomieni. 

8. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Spółkę następujących danych technicznych  
i technologicznych: 
a) adres IP, 
b) wywołany adres internetowy (url), 
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę Serwisu, 
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta, 
e) innych informacji transmitowanych protokołem http. 

9. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Spółkę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) 
niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Spółkę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają 
konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów 
lub tzw. trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez 
inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. 

10. Udostępnianie hasła dostępu ustalonego dla Użytkownika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez 
Spółkę udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Spółka może w celu bezpieczeństwa zablokować dostęp do Systemu. 

11. W celu zarejestrowania się i założenia Konta Klient za pośrednictwem Użytkownika powinien: 
a) wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Systemu; 
b) wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe; 
c) dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia Usługę i być zgodne z prawdą; 
d) poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Spółkę zapiany zostaje w Systemie; 
e) na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji konta w Systemie, 

z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji; 
f) brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje usunięciem wprowadzonych danych; 

12. Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa tego zbioru, zgodnie  
z odpowiednimi przepisami prawa oraz zgodnie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wprowadzonym w Spółce. 

13. Spółka zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych oraz innych informacji Użytkownika z prowadzonego zbioru,  
w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Klienta. Spółka może odmówić usunięcia danych 
w przypadku, gdy przetwarzanie danych może nastąpić bez zgody Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa  
i w zakresie w nich określonych. 

14. Spółka chroni przekazane jej dane osobowe oraz inne informacje wprowadzone do Systemu oraz dokłada wszelkich starań w celu 
zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dostęp do bazy danych posiada jedynie Administrator 
Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony w Spółce oraz inna osoba, której ABI udzielił stosownego upoważnienia do dostępu do 
danych. 

15. Na podstawie niniejszego Regulaminu i zgodnie z jego postanowienia Klient powierza Spółce przetwarzanie danych osobowych 
wprowadzonych przez Użytkowników do Systemu, jedynie w zakresie i celu związanym z prawidłowym wykonaniem Usługi. 
Spółka może przekazywać dane osobowe innym administratorom, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania Umowy, 
w tym do następujących kategorii odbiorców: sądy powszechne, komornicy sądowi, organy administracji państwowej, biura 
informacji kredytowej. 

16. Spółka oświadcza, że urządzenia i System wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych są zgodne z wymogami 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych. 

17. Klient składa przy rejestracji oświadczenie, że wyraża lub nie wyraża zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych: 
1) w celach marketingowych i statystycznych; 
2) w innych celach określonych w Umowie. 

18. Spółka będąca administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe stosownie do wymagań prawnych, w tym przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z odpowiednimi procedurami i przepisami samorządu zawodowego. 

 
§7 [Informacje techniczne] 
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1. Podczas korzystania z Systemu niezbędnym wymogiem jest, by Użytkownik posiadał urządzenie umożliwiające korzystanie  
z sieci Internet oraz zalogował się do Systemu podając swoje dane do logowania. Koszty połączeń urządzenia Użytkownika z 
siecią Internet ponoszone są przez Użytkownika zgodnie z odrębną umową zawartą przez niego z operatorem 
telekomunikacyjnym. 

2. Do korzystania z Usług wymagane jest, aby przeglądarka internetowa była poprawnie skonfigurowana. System obsługiwany jest 
przez przeglądarki: IE10+, MS Edge 25+, FF 36+, Chrome 42+. Spółka dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu mogło się odbywać 
z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych. Korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych 
może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Systemu. 

3. Przeglądarka internetowa, o której mowa w ust. 2, musi akceptować pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to pliki tekstowe 
zapisywana przez serwer Systemu na urządzeniu Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez 
System przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonywać usunięcia 
plików cookie ze swojego urządzenia. 

4. Spółka nie gwarantuje prawidłowości działania Systemu na urządzeniu Użytkownika, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji 
urządzenia lub oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik. 

 
§8 [Polityka bezpieczeństwa informacji] 

 
1. Spółka za nadrzędny cel stawia sobie zabezpieczenie danych i informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Systemu. 
2. W celu zabezpieczenia informacji, stosowane są przez Spółkę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne związane z: 

1) uniemożliwieniem dostępu do informacji przez osoby nieuprawnione, 
2) zabezpieczeniem informacji przez utratą lub uszkodzeniem. 

3. System, z którego korzysta Użytkownik zainstalowane jest na serwerach zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
które są hostowane na podstawie stosownych umów przez Spółkę. Spółka zapewnia i gwarantuje stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony informacji przetwarzanych w Systemie. 

4. System działa na podstawie szyfrowanych połączeń przy użyciu odpowiednich protokołów SSL. Dostęp Użytkownika do Systemu 
wymaga wprowadzenia loginu oraz indywidualnie ustalonego hasła. Hasła nie są zapisywane przez Spółkę, w razie utraty hasła 
Użytkownik winien postępować zgodnie z instrukcjami w zakresie przywracania hasła. 

5. System wymaga dokonywania okresowej zmiany haseł, a także dokonuje wylogowania Użytkownika w razie braku aktywności 
przez określony czas. Czas wylogowania Użytkownik ustala samodzielnie z tym, że nie może on być dłuższy niż 1 godzina. 

6. Spółka posiada odpowiednie procedury awaryjne – Plany ciągłości działania. Zgodnie z tymi planami wszelkie dane zgromadzone 
w Systemie podlegają systematycznemu wykonywaniu kopii zapasowych, które w razie zaistnienia awarii służą do ich 
odtworzenia. 

7. Dostęp do danych zgromadzonych w Systemie mogą mieć jedynie osoby posiadające stosowne upoważnienie wydane przez 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Spółkę. Zadania i zakres uprawnień i odpowiedzialności ABI określają 
odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych. 

8. Niezależnie od podjętych działań przez Spółkę w celu zapewnienia bezpieczeństwa Systemu, Użytkownik zobowiązany jest do 
podjęcia stosownych działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia danych i informacji wprowadzanych do Systemu 
oraz danych umożliwiających korzystanie z Systemu (dane do logowania). W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do 
stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które ograniczą możliwość dostępu osób nieuprawnionych 
do danych i informacji przetwarzanych w Systemie. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do stosowania 
oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu: firewall, spyware lub innego o podobnym działaniu. 

9. W razie korzystania z Systemu, którego funkcjonalność lub wygląd odbiega od uprzednio stosowanych przez Spółkę, bez 
uprzedniego powiadomienia Użytkownika o zmianach, może wskazywać na próbę bezprawnego przejęcia danych do logowania 
lub innych informacji lub danych przez osoby nieuprawnione. W razie zaistnienia takich okoliczności Użytkownik powinien 
niezwłocznie zaprzestać korzystania z Systemu oraz zawiadomić niezwłocznie Spółkę o zaistniałych okolicznościach. 

10. Spółka może zablokować dostęp Użytkownikowi, który narusza zasady bezpieczeństwa określone w Umowie lub Regulaminie 
albo w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

  
§9 [Odpowiedzialność] 

 
1. Spółka uprawniona jest do przerw w zakresie świadczonych Usług związanych z działaniem Systemu, które są spowodowane: 

1) siłą wyższą, 
2) konserwacją urządzeń technicznych oraz zaplanowanymi przerwami technicznymi, niezbędnymi do zapewnienia działania 

Systemu, a także związanymi z modyfikacją Systemu, 
3) koniecznością dokonania zmian związanych z usunięciem awarii lub ograniczeń w funkcjonowaniu Systemu. 

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu spowodowany siłą wyższą jak również brakiem 
połączenia internetowego lub nieprawidłowości w działaniu sprzętu Użytkownika lub oprogramowania innego niż dostarczone 
przez Spółkę, jak również za zaprzestanie świadczenia Usług wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej. 

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z błędnym wprowadzeniem, niewprowadzeniem lub wykorzystaniem 
informacji i danych wprowadzonych do Systemu lub posłużenia się tymi informacjami, wzorami w tym także udostępnianymi  
w ramach świadczonych usług. 

4. Korzystanie z Systemu nie oznacza nabycia przez Użytkownika lub Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do 
utworów w nim zawartych, Użytkownika może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Ani Spółka, ani Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za wynik postepowania sadowego oraz egzekucyjnego. 
 

§10 [Płatności] 
 
1. Spółce za wykonanie czynności objętych zleceniem przysługuje od Klienta wynagrodzenie, które może być określone jako 

wynagrodzenie ryczałtowe oraz prowizyjne.  
2. Szczegółowy sposób wynagrodzenia określony jest w Umowie, która określa prawa i obowiązki stron tej umowy. 
  

§11 [Postępowanie reklamacyjne] 
 
1. Reklamacje związane z Systemem oraz jego funkcjonowaniem mogą składać jedynie Użytkownicy w imieniu Klienta.  
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2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Systemu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

kontakt@vibil.pl 

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 30 dni kalendarzowych. 
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny Spółki wskazany jako adres Użytkownika będącego 

administratorem. 
  

§12 [Zgłaszanie i usuwanie Awarii / Błędów] 
 
1. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania niżej określonych zasad związanych ze Zgłaszaniem Awarii i Błędu czy Usterki 

Systemu (Nieprawidłowe działanie Systemu). 
2. Użytkownik dokonuje zgłoszenia Awarii, Błędu lub Usterki w szczególności w następujący sposób: 

a) za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając zgłoszenie na adres:  kontakt@vibil.pl , 
3. Zgłoszenie błędu za pośrednictwem linii telefonicznej może być dokonane w dniach roboczych w godzinach od 09:00 do 17:00. 

W pozostałym czasie zgłoszenie należy dokonywać zgodnie z ust. 2 pkt a) powyżej. Użytkownik po dokonaniu Zgłoszenia Awarii 
/ Błędu / Usterki otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Awarii /Błędu/Usterki poprzez przesłanie na adres Użytkownika 
lub Klienta potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Do chwili otrzymania potwierdzenia zgłoszenia Użytkownik może je cofnąć  
w sposób analogiczny, w jakim dokonał zgłoszenia. W takim wypadku zgłoszenie traktowane jest jako niebyłe. 

4. W zgłoszeniu Użytkownik zobowiązany jest szczegółowo opisać Awarię / Błąd / Usterkę, w sposób, który umożliwi Serwisantowi 
jego odtworzenie. Użytkownik może do zgłoszenia załączyć pliki potwierdzające wystąpienie Awarii / Błędu / Usterki. 

5. Spółka przeprowadza analizę w celu określenia przyczyny Nieprawidłowości działania Systemu oraz przygotowania sposobu jej 
usunięcia. W tym celu Użytkownik może być poproszony o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub zasymulowanie wystąpienia 
błędu. Użytkownik zobowiązany jest udzielić odpowiedzi zgodnie ze stanem swojej wiedzy. Spółka może zlecić wykonanie 
dodatkowych testów Systemu w celu powtórzenia Błędu lub wystąpienia Awarii. 

6. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy Nieprawidłowości działania Systemu Spółka kwalifikuje Zgłoszenie Awarii / Błędu / 
Usterki i przedstawia Użytkownikowi informacje o terminie i sposobie usunięcia Nieprawidłowości działania Systemu lub 
uzasadnienie braku zasadności Zgłoszenia Awarii / Błędu / Usterki. 

7. W przypadku, gdy zgłoszenie Nieprawidłowości działania zostanie uznane przez Spółkę jako Nieuzasadnione Zgłoszenie 
Serwisowe, w szczególności gdy przyczyną nieprawidłowości działania Systemu było działanie lub zaniechanie Użytkownika lub 
osoby trzeciej innej niż Spółka, Użytkownik zostanie poinformowany o przyczynach braku uznania zgłoszenia i wstrzyma dalszą 
obsługę zgłoszenia do czasu uzyskania od Klienta decyzji o dalszym sposobie obsługi takiego zgłoszenia. 

8. Spółka informuje Użytkownika o zakończeniu prac związanych z usunięciem Awarii / Błędu / Usterki. 
9. Jeśli do usunięcia Nieprawidłowości działania Systemu niezbędne jest wykonanie poprawek programistycznych bądź 

konfiguracyjnych w Systemie, wówczas Spółka wdroży stosowane poprawki na środowisku testowym Systemu. Prace 
wdrożeniowe na środowisku produkcyjnym realizowane będą dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testów 
akceptacyjnych w środowisku testowym. 

10. Usunięcie Awarii następować będzie niezwłocznie po ich zgłoszeniu przez Użytkownika, przy czym maksymalny czas na 
usunięcie awarii nie powinien przekraczać 48h. 

11. Jeżeli Awarii nie można usunąć w terminie określonym w pkt. 10, Spółka poinformuje Klienta o przybliżonym czasie usunięcia 
Awarii. 

12. Błędy usuwane są przez Spółkę niezwłocznie, jednakże czas usunięcia Błędu nie powinien przekraczać trzech dni roboczych. 
13. Odpowiednie zastosowanie w przypadku Błędów ma ust. 11 niniejszego paragrafu. 
14. Usterki usuwane są przez Spółkę niezwłocznie, jednakże czas usunięcia Usterki nie powinien przekraczać pięciu dni roboczych. 
15. Odpowiednie zastosowanie w przypadku Błędów ma ust. 11 niniejszego paragrafu 
16. Spółka może obciążyć Klienta za każde Zgłoszenie Awarii / Błędu / Usterki, które stanowi Nieuzasadnione Zgłoszenie Serwisowe. 

Obciążenie dotyczy faktycznie poniesionych kosztów przez Spółę związanych z obsługą Zgłoszenia Awarii / Błędu, w tym w 
szczególności koszty pracy Serwisanta. Maksymalna opłata z tytułu Nieuzasadnionego Zgłoszenia Serwisowego nie może 
przekroczyć kwoty 1.000 zł za każdy zgłoszony Błąd/Awarię/Usterkę. W przypadku częściowego uwzględnienia Zgłoszenia 
Awarii / Błędu / Usterki opłata może być naliczona proporcjonalnie w stosunku do zasadności dokonanego Zgłoszenia Awarii / 
Błędu / Usterki. 

  
§13 [Postanowienia końcowe] 

 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Systemu. 
2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. 

Korzystanie przez Klienta i Użytkownika z Systemu po zmianach niniejszego Regulaminu oznacza akcentację zmian. 
3. Spółka zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu bez konieczności dokonywania jego zmiany jedynie na 

korzyść Klienta i Użytkownika. 
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