
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POMOCĄ 

SERWISU BIURO-REWIDENT.PL 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą systemu dostępnego na 

stronie www.biuro-rewident.pl , zwanego dalej „Systemem“. 

Definicje 

§2 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

1. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy dokument, 

2. Systemu - rozumie się przez to System umożliwiający korzystanie z usług, o których 

mowa w §4, 

3. Operatorze - rozumie się przez to Biuro Biegłego Rewidenta Pańczak & Lisowska s.c. 

z siedzibą we Wrocławiu, 

4. Użytkowniku - rozumie się przez to korzystającą z Systemu osobę fizyczną, osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5. Bazie Danych Użytkownika - rozumie się przez to wydzielone miejsce na serwerze 

Operatora, do którego wyłączny dostęp posiada Użytkownik, 

6. Module - rozumie się przez to „Moduł wystawiania faktur online”, 

Prawa autorskie 

§3 

Wyłączne prawa autorskie do Systemu należą do firmy Biuro Biegłego Rewidenta Pańczak & 

Lisowska s.c. z siedzibą we Wrocławiu. Prawa autorskie związane z Systemem podlegają 

ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 

1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).  

Zakres funkcjonalności oferowanych przez System 

§4 

1. Operator za pomocą Systemu umożliwia Użytkownikowi korzystanie z 

funkcjonalności dostępnych Modułu, wraz z możliwością zapisu danych w Bazie 

Danych Użytkownika. 

2. Operator zastrzega sobie w dowolnym momencie możliwość modyfikacji Systemu 

poprzez jego rozbudowę o nowe funkcjonalności i Moduły. 

 

 



Dostęp do Systemu i rejestracja Użytkownika 

§5 

1. Operator udostępnia System za pomocą sieci Internet. 

2. Rozpoczynając korzystanie z Systemu, Użytkownik rejestruje się zgodnie z 

poleceniami Systemu; warunkiem koniecznym do skorzystania z funkcjonalności 

Systemu jest akceptacja Regulaminu w trakcie rejestracji. 

3. W czasie rejestracji Użytkownik powinien wprowadzić następujące dane: adres poczty 

elektronicznej (e-mail) i hasło. 

4. Jeżeli Użytkownik zapomni hasła, może je odzyskać poprzez uruchomienie 

następującej procedury odzyskiwania hasła:  

1. Należy kliknąć na link "jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij tutaj", znajdujący się 

poniżej pola "E-mail" i „Hasło” na podstronie www.biuro-

rewident.pl/logowanie, 

2. W nowym oknie należy wpisać adres e-mail podany przy rejestracji oraz nr 

NIP jeżeli został podany przy rejestracji oraz nacisnąć przycisk „Kontynuuj”. 

Na adres poczty elektronicznej (e-mail), wskazany w trakcie rejestracji 

zostanie wysłana wiadomość z nowym hasłem. 

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem hasła 

osobie trzeciej. 

6. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail), Użytkownik zobowiązany 

jest do niezwłocznego jego uaktualnienia w profilu administracyjnym Systemu. 

7. Podczas pierwszego logowanie niezbędne jest podanie numeru NIP. W przypadku 

błędnego podania numeru NIP, jego zmiana na właściwy, możliwa jest jedynie przez 

Operatora po przesłaniu przez Użytkownika odpowiedniego dokumentu rejestrowego 

(potwierdzenie nadania numeru NIP lub potwierdzenie faktu używania osobistego 

numeru NIP dla celów prowadzenia działalności gospodarczej), uprawniającego do 

posługiwania się właściwym numerem NIP. 

Odpłatność za usługi 

§6 

1. Korzystanie z usług Systemu jest nieodpłatne. 

Dane Użytkownika i ich ochrona 

§7 

1. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia ochrony Bazy Danych 

Użytkownika. 

2. Operator zastrzega sobie możliwość ujawnienia danych zgromadzonych na koncie 

Użytkownika jedynie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych. 

3. Operator nie odpowiada za treść i jakość danych wprowadzanych przez Użytkownika 

do Bazy Danych Użytkownika oraz przez niego przetwarzanych. 

4. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę 

na otrzymywanie drogą mailową (na adres email podany podczas rejestracji konta) 

newsletterów, materiałów promocyjnych, ofert handlowych pochodzących od 

Operatora oraz Partnerów z nim współpracujących. 

http://www.biuro-rewident.pl/logowanie
http://www.biuro-rewident.pl/logowanie


5. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt.5 , zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr. 133, poz.883). 

6. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji 

jest Operator Systemu. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o celu oraz 

zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Systemu, prawie wglądu 

do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania 

przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

7. Użytkownik jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez siebie 

odbiorców. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich 

przetwarzanie Operatorowi Systemu w zakresie w jakim konieczne jest to do 

świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez 

Operatora Systemu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez 

ustawę o ochronie danych osobowych. Operator Systemu nie ponosi 

odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu 

przez Użytkownika 

Odpowiedzialność Operatora 

§8 

1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 

Systemu pod względem technicznym. 

2. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub 

pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia 

przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji 

gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z 

powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Systemu. 

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem 

przez Użytkownika z Systemu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu 

komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za 

pomocą których Użytkownik łączy się z Systemem. 

Zmiana Regulaminu 

§9 

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:  

1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Systemu, 

2. konieczności dostosowania działania Systemu i zapisów Regulaminu do 

nowych przepisów prawa. 

3. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika, udostępniając treść 

nowego Regulaminu na internetowych stronach Systemu. 

4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia jego 

opublikowania.  

 


