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Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
przez serwis E-niania

§1. Postanowienia ogólne
1. Definicje:
1. Usługodawca – E-niania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(04-680) przy ul. Wiązana 22L, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 4990648712, REGON 321405375 zwany również „E-nianią”.
2. Serwis – serwis prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: eniania.pl
3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (oraz
osoba fizyczna mająca pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej), która przez
akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.
4. Profil – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego
wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.
5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych
za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.
2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
§2. Rodzaje i zakres Usług
1. Usługodawca świadczy następujące bezpłatne Usługi:
1. umożliwia Użytkownikom pobranie programu „E-niania” oraz założenie profilu;
2. umożliwia Użytkownikom podawanie i korygowanie informacji o sobie;
2. Usługodawca świadczy następujące płatne Usługi:
1. umożliwia Użytkownikom szczegółową konfigurację profilu,
2. dostęp do zaawansowanych funkcji programu,
3. możliwość używania programu po okresie bezpłatnego użytkowania;
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach co najmniej
14 dni przed wprowadzeniem opłat.
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§3. Warunki świadczenia usług
1. Warunkami technicznymi korzystania z Usług są:
1. dostęp do sieci internet,
2. posiadanie konta e-mail,
3. posiadanie przeglądarki internetowej (jednej z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE,
Opera), zaktualizowanej do najnowszej wersji,
4. system antywirusowy instalowany na urządzeniach Użytkownika.
2. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika. Następuje poprzez podanie loginu
oraz hasła Użytkownika, ustalanego podczas rejestracji.
§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług
1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie.
2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta (lub zawartych w nich danych osobowych) lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
4. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie eniania.pl podając
dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego: imię i nazwisko Użytkownika, inne dane osobowe (np. adres zamieszkania).
5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba że zażąda tego uprawniony organ.
6. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz
danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną
przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką
Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik:
 zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
 wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach
w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych.
 zamawia informację handlową. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez zaznaczenie stosownego
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9.
10.
11.
12.

pola w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, a w szczególności jeśli Usługobiorca
udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego konta (lub przekazanie zlecenia zrobienia tego administratorowi serwisu). Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.

§5. Odpowiedzialność
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego
działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr
osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
3. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy danych
powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne
lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych
oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych.
5. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne szkody na zdrowiu i życiu wywołane błędną interpretacją działania serwisu lub wadami jego funkcjonowania. Użytkownik serwisu powinien się
kierować ograniczonym zaufaniem do uzyskiwanych za jego pośrednictwem wyników. W
szczególności, serwis przygotowany przez usługodawcę może wspomagać, ale nie zastępować
rodzica, opiekuna czy lekarza.
6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu
dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
§6. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego
1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu
oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami
w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: kontakt@eniania.pl
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3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie
będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach
opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
§7. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. Zmiany obowiązywać będą z upływem 14 dni od wysłania informacji o wprowadzanej
zmianie.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie
ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu
oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w
ust. 1.
3. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla
siedziby Usługodawcy.
6. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania
w Serwisie.
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Umowa Licencyjna użytkownika oprogramowania
E-niania
§1. Uwagi ogólne
1. Przed zainstalowaniem oprogramowania firmy E-niania należy zapoznać się z poniższym tekstem (zwanym dalej Umową Licencyjną). Stanowi on prawnie wiążącą umowę pomiędzy firmą
E-niania (zwaną dalej Licencjodawcą) a osobą fizyczną lub prawną, której przedmiotem jest
udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania (zwanego dalej Oprogramowaniem) firmy
E-niania.
2. Jako Oprogramowanie należy rozumieć programy komputerowe, kody licencyjne, wszelkie dokumenty, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w tym tekst Umowy Licencyjnej.
Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane.
§2. Zawarcie i rozwiązanie umowy
1. Niniejsza Umowa Licencyjna zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Licencjobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zapisów niniejszej Umowy Licencyjnej.
3. Jeśli Licencjobiorca nie wyraża zgody na akceptację wszystkich warunków niniejszej Umowy
Licencyjnej, jest zobowiązany do rezygnacji z instalacji, zaprzestania używania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania Oprogramowania, w całości lub jakiejkolwiek jego części.
4. Uprawnienia Licencjobiorcy, wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej, wygasają z chwilą rozwiązania umowy, tj. w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień Umowy Licencyjnej.
§3. Prawa autorskie
1. Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi. Wszystkie prawa własności, w tym
prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, znaki towarowe i patenty stanowią własność
E-niania sp. z o.o.
2. Posiadanie, zainstalowanie lub użytkowanie Oprogramowania przez Licencjobiorcę nie przenosi na niego żadnych praw własności, poza wymienionymi w niniejszej Umowie Licencyjnej.
§4. Prawa Licencjonobiorcy
1. Licencjobiorca może:
a) zainstalować i korzystać z Oprogramowania, w tym z jego modułów i rozszerzeń, tylko i
wyłącznie na takiej liczbie jednostek (komputery osobiste, smartfony i inny sprzęt), na jaką
posiada kody licencyjne przydzielone przez Licencjodawcę – dotyczy to zarówno wersji
jedno- jak i wielostanowiskowej Oprogramowania;
b) użytkować Oprogramowanie bez ograniczeń terytorialnych;
c) tworzyć kopie zapasowe Oprogramowania;
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d) rozpowszechniać Oprogramowanie za pomocą dowolnych nośników i środków technicznych, jednakże tylko w wersji dostarczonej przez Licencjodawcę, tj. w formie niezmienionej
i bez dodatkowych składników, w tym kodów licencyjnych dostarczonych przez Licencjodawcę.
2. Licencjobiorca nie może:
a) instalować i korzystać z Oprogramowania w sposób inny, niż wskazany w warunkach niniejszej Umowy Licencyjnej;
b) używać Oprogramowania w wersji jednostanowiskowej wspólnie lub jednocześnie na różnych stanowiskach komputerowych;
c) ujawniać osobom trzecim, które nie są do tego uprawione, kodów licencyjnych aktywacyjnych potrzebnych do funkcjonowania Oprogramowania;
d) wypożyczać, wynajmować, udzielać sublicencji i leasingować Oprogramowania, bez zawarcia osobnej umowy z Licencjodawcą; modyfikować, przystosowywać, tłumaczyć, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, rozmontowywać lub w inny sposób zmieniać Oprogramowania;
e) korzystać z Oprogramowania lub z jego części w celu wprowadzenia w życie jakichkolwiek
produktów i/lub usług działających na podstawie lub współpracujących z Oprogramowaniem, chyba że oddzielne, indywidualne warunki licencjonowania stanowią inaczej.
§5. Prawa Licencjonodawcy
Licencjodawca może:
1.

zablokować kody licencyjne do Oprogramowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
Licencjobiorcę postanowień Umowy Licencyjnej;
2. posłużyć się informacjami, przekazywanymi przez Licencjobiorcę, do dalszej działalności Licencjodawcy, włączając w to pomoc techniczną oraz produkcję Oprogramowania; informacje te,
jeśli zostaną użyte w sposób jawny, będą przedstawione w formie, która uniemożliwi identyfikację ich źródła.
§6. Rozstrzyganie sporów
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli Licencjobiorca nie
jest konsumentem, w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, ewentualne spory między stronami
będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli nie przyniesie to rozstrzygnięcia, przez sąd właściwy dla siedziby
Licencjodawcy. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
§7. Uwagi końcowe
W przypadku pytań dotyczących warunków niniejszej Umowy Licencyjnej można skontaktować się
z Licencjodawcą: E-niania Sp. z o.o., ul. Wiązana 22L, 04-680 Warszawa, kontakt@eniania.pl.
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