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REGULAMIN	

Niniejszy	dokument	stanowi	regulamin	świadczenia	usług	elektronicznych	w	rozumieniu	Ustawy	
z	dnia	18	lipca	2002	r.	o	świadczeniu	usług	drogą	elektroniczną	(Dz.U.	2002	Nr	144	poz.	1204)	i	
określa	zasady	świadczenia	usług	za	pośrednictwem	Witryny	 lub	Serwisu	oraz	 innych	domen,	
wskazujących	na	poszczególne	części	Serwisu	oraz	Aplikacji	Mobilnej.	Postanowienia	niniejszego	
Regulaminu	wchodzą	w	życie	z	dniem	19	września	2022	r.	i	zastępują	wszelkie	dotychczasowe	
pisemne	 lub	 ustne	 ustalenia,	 porozumienia,	 uzgodnienia	 i	 umowy	 w	 zakresie	 przetwarzania	
danych	osobowych	pomiędzy	Licencjodawcą	a	Licencjobiorcą,	które	tracą	moc	prawną;	
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Definicje	

1. Regulamin	–	oznacza	niniejszy	Regulamin;	
2. Licencjodawca	–	oznacza	firmę	Ediko	spółkę	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	z	siedzibą	

w	Warszawie,	 ul.	 Nakielska	 3,	 01-106	Warszawa,	wpisaną	 do	 rejestru	 przedsiębiorców,	
prowadzonego	 przez	 wpisana	 do	 rejestru	 przedsiębiorców,	 prowadzonego	 przez	 Sąd	
Rejonowy	dla	m.st.	Warszawy,	 XIII	Wydział	 Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	 Sądowego	
pod	 numerem	 KRS	 0000079405,	 NIP	 5272360258;	 ewentualna	 zmiana	 formy	 prawnej	
Licencjodawcy,	 jego	 firmy,	 siedziby,	 adresu	 siedziby,	 sądu	 lub	 wydziału,	 miejsca	
przechowywania	 dokumentacji,	 wysokości	 kapitału	 zakładowego,	 nie	 stanowi	 zmiany	
Regulaminu,	ale	jest	notyfikowana	poprzez	ogłoszenie	na	stronie	www;	

3. Licencjobiorca	 –	 oznacza	 osobę	 fizyczną,	 osobę	 prawną	 lub	 jednostkę	 organizacyjną	
posiadającą	zdolność	prawną,	która	zawarła	Umowę	z	Licencjodawcą;	odpowiednio	osoba	
ta	 lub	 jednostka,	zawierając	Umowę,	oświadcza	 jednocześnie,	 że	nie	 jest	konsumentem	 i	
godzi	się	na	to,	by	prawa	i	obowiązki,	zarówno	jej,	jak	i	Licencjodawcy,	określał	Regulamin;	
zastrzega	 się,	 że	 Regulamin	 nie	 ma	 zastosowania	 do	 umów	 zawieranych	 przez	
Licencjodawcę	 z	 konsumentami;	 do	 tej	 kategorii	 umów	 ma	 zastosowanie	 odrębny	
regulamin;	

4. Strony	–	oznacza	łącznie	Licencjobiorcę	i	Licencjodawcę;	pojęcie	„Strona”	odnosi	się	zaś	do	
każdego	z	tych	podmiotów	z	osobna;	

5. Umowa	 –	 oznacza	 zawartą	 przez	 Strony	 umowę,	 której	 przedmiot	 obejmuje	 udzielenie	
Licencjobiorcy	 przez	 Licencjodawcę	 licencji	 na	 korzystanie	 z	 określonych	 w	 jej	 treści	
Pakietów,	 w	 przypisanych	 im	 okresach	 abonamentowych;	 o	 ile	 Strony	 zgodnie	 nie	
postanowią	 inaczej,	 ich	prawa	 i	obowiązki	w	zakresie	nieuregulowanym	Umową	określa	
Regulamin;	

6. System	–	oznacza	internetowy	serwis	wydawany	pod	marką	Warranticon,	pod	aktualnym	
adresem	 https://alias1.warranticon.com,	 zawierający	 Pakiety	 wybrane	 przez	
Licencjobiorcę	spośród	Pakietów	objętych	ofertą	handlową	Licencjodawcy,	udostępniane	
Licencjobiorcy	 przez	 Licencjodawcę	 w	 ramach	 udzielonej	 na	 nie	 licencji,	 w	 okresie	
abonamentowym,	 w	 trybie	 on-line,	 po	 uprzedniej	 autoryzacji	 zgodnie	 z	 Regulaminem	 i	
Zasadami	korzystania;	

7. Usługa/Usługa	Dostępu	-	Usługi	utrzymania,	świadczone	przez	Licencjodawcę,	polegające	
na	zapewnieniu	hostingu,	utrzymania	Systemu	(w	tym	wszystkich	Pakietów	i	dostępnych	w	
ramach	 nich	 Licencji),	 diagnozowaniu	 przyczyn	 problemów	 z	 istniejącym	
oprogramowaniem	komputerowym	oraz	usuwaniu	błędów;	

8. Pakiety	–	oznaczają	objęte	Umową,	wyodrębnione	przez	Licencjodawcę	Dokumenty,	zbiory	
Dokumentów,	Funkcjonalności,	zestawy	Funkcjonalności,	bazę	danych	i/lub	bazy	danych,	
określone	przez	Licencjodawcę	w	ten	sposób	dla	potrzeb	Regulaminu,	zgodnie	z	przyjętym	
przez	 Niego	 i	 kształtowanym	 na	 bieżąco	 autonomicznym	 systemem	 oznaczania;	 ilekroć	
mowa	 jest	 w	 Regulaminie	 o	 „Pakiecie”,	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 objęty	 Umową	
odpowiednio	 Dokument,	 Funkcjonalność	 i/lub	 bazę	 danych;	 ilekroć	 zaś	 mowa	 jest	 w	
Regulaminie	o	„Pakietach”,	odnosi	się	to	również	do	każdego	Pakietu	z	osobna;		

 
1 Alias jest integralną częścią adresu internetowego i wskazuje konkretną instancję systemu wygenerowaną 
indywidualnie dla każdego Klienta. 
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9. Licencja	 indywidualna	 (Single	 User)	 -	 oznacza	 licencję	 umożliwiającą	 korzystanie	 z	
Pakietów	objętych	Umową	przez	jednego	upoważnionego	Użytkownika	identyfikowanego	
unikatowym	identyfikatorem	użytkownika;		

10. Dokument	–	oznacza	plik	elektroniczny	zawierający	określone	treści;	
11. DOK	–	Dział	Obsługi	Klienta	Warranticon;	
12. Funkcjonalność	–	oznacza	zespół	funkcji	i	użyteczności;	
13. Baza	Danych	 –	 oznacza	 bazę	 danych	 w	 rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 27	 lipca	 2001	 r.	 o	

ochronie	baz	danych	(zwaną	dalej	„UOBD”);	
14. Funkcjonalność	–	oznacza	zespół	funkcji	i	użyteczności;	
15. Strefa	 Klienta	 –	 oznacza	 wydzieloną	 część	 Systemu,	 dostępną	 przez	 dedykowany	 dla	

Klienta	adres	https://alias.warranticon.com,	za	pośrednictwem	której	Użytkownik	będzie	
miał	możliwość	komunikowania	się	z	Licencjodawcą	w	zakresie	obsługi	Licencji;	

16. Administrator	 Licencji	 –	 oznacza	 osobę	 fizyczną	 dokonującą	 czynności	 związanych	 z	
obsługą	procesu	autoryzacji	do	Systemu,	w	tym	w	szczególności	obsługą	Konta	Organizacji,	
to	jest	zarządzania	Licencjami,	w	imieniu	i	na	rachunek	Licencjobiorcy,	w	zakresie	opisanym	
szczegółowo	w	Regulaminie	(w	żadnym	razie	powyższe	uprawnienie	nie	oznacza	 jednak	
prawa	do	udostępniania	przedmiotu	Umowy	osobom	trzecim,	co	jest	zabronione	w	świetle	
Regulaminu);	 rolę	Administratora	 licencji	 pełni	 osoba	 fizyczna	 ze	 strony	 Licencjobiorcy,	
wskazana	przez	niego	jako	Administrator	Licencji,	głównie	poprzez	podanie	przypisanego	
jej	przez	Licencjobiorcę	imiennego	adresu	poczty	elektronicznej;	

17. Użytkownik	 –	 oznacza	 faktycznego	 (rzeczywistego)	 użytkownika	 wskazanego	 przez	
Administratora	licencji,	autoryzującego	się	w	Systemie	poprzez	dedykowane	dla	niego	login	
i	 hasło,	 uprawnionego	 do	 wykonywania	 działań	 w	 obszarze	 Systemu,	 zgodnie	 z	
uprawnieniami	przydzielonymi	przez	Administratora;	O	ile	Strony	zgodnie	nie	postanowią	
inaczej,	w	każdym	przypadku	użytkownikiem	końcowym	danej	licencji	imiennej	może	być	
wyłącznie	ten	użytkownik	końcowy,	autoryzowany	na	podstawie	indywidualnych	dla	niego	
loginu	 i	 hasła,	 któremu	 tę	 licencję,	 stosownie	 do	 postanowień	 Regulaminu	 i	 Umowy,	
przypisano	(powyższe	nie	zmienia	charakteru	ww.	licencji	jako	licencji	niewyłącznej);		

18. Abonament	-	opłata	uiszczana	przez	Licencjobiorcę	za	świadczenie	przez	Licencjodawcę	
Usług	w	danym	Okresie	Rozliczeniowym;	

19. Okres	 Rozliczeniowy	 -	 okres	 świadczenia	 Usług	 w	 trybie	 abonamentowym,	 przez	
Licencjodawcę	na	rzecz	Licencjobiorcy,	na	podstawie	zawartej	Umowy;	

20. Okres	 Testowy	 -	 ograniczony	 w	 czasie,	 nieodpłatny	 lub	 płatny	 okres	 przysługujący	
Użytkownikowi	 w	 celu	 zapoznania	 się	 z	 funkcjonalnościami	 Systemu,	 liczony	 od	 dnia	
uzyskania	od	Licencjodawcy	poświadczeń	umożliwiających	dostęp	do	Systemu;	

21. Witryna	 -	 strona	 internetowa	 umieszczona	 w	 Sieci	 Internet	 pod	 adresem	 głównym	
https://warranticon.com/,	inne	wersje	językowe	strony	oraz	wszystkie	jej	podstrony;	

22. RWK	–	Rozszerzone	Wsparcie	Klienta;	
23. Oferta	–	indywidualna	propozycja	cennika	Usług	przekazana	Użytkownikowi	przez	Osobę	

upoważnioną	do	reprezentowania	Licencjodawcę;	
24. Dni	 robocze	 –	 oznaczają	 dni	 od	 poniedziałku	 do	 piątku,	 z	 wyłączeniem	 dni	 ustawowo	

wolnych	 od	 pracy	 oraz	 dni	 dodatkowo	 wolnych	 od	 pracy	 u	 Licencjodawcy	 zgodnie	 z	
obowiązującymi	u	niego	wewnętrznymi	regulacjami	z	zakresu	prawa	pracy;	

25. Rozporządzenie	-	Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	
27	 kwietnia	 2016	 r.	 w	 sprawie	 ochrony	 osób	 fizycznych	 w	 związku	 z	 przetwarzaniem	
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danych	 osobowych	 i	 w	 sprawie	 swobodnego	 przepływu	 takich	 danych	 oraz	 uchylenia	
dyrektywy	95/46/WE	(ogólne	Rozporządzenie	o	ochronie	danych);	

26. k.c.	–	oznacza	ustawę	z	dnia	23	kwietnia	1964	r.	Kodeks	cywilny;	
27. Prawo	autorskie	–	oznacza	ustawę	z	dnia	4	lutego	1994	r.	o	prawie	autorskim	i	prawach	

pokrewnych;	

Słownik	Systemu	

1. Organizacja	–	Główny	profil	Licencjobiorcy	(profil	globalny)	w	Systemie,	zarządzany	przez	
Administratora	 Organizacji,	 do	 którego	 przypisane	 są	 Licencja,	 Podorganizacje,	 imienne	
konta	Użytkowników	i	Pracowników	oraz	ogólnie	pojęte	niezależne	zasoby	bazy	danych	w	
obrębie	działalności	Licencjobiorcy;	

2. Podorganizacja	 -	 Konto	 podmiotu/firmy,	 będącego	 częścią	 procesu	 operacyjnego	
Licencjobiorcy,	 należącego	 do	 Organizacji,	 będącego	 własnością	 Licencjobiorcy	 lub	 jego	
podwykonawcą,	partnerem	etc.;	

3. Kontrahent	 –	 Profil	 podmiotu/firmy	 obsługiwanego	 przez	 Licencjobiorcę,	 utworzony	 i	
moderowany	przez	Użytkowników	w	Organizacji	Licencjobiorcy;	

4. Zgłoszenie	 (Ticket)	 –	 zawiadomienie	 zarejestrowane	w	 Systemie	 przez	 Użytkowników	
Kontrahenta	 i	 obsługiwane	 przez	 Użytkowników	 Organizacji	 lub	 zarejestrowane	 w	
Systemie	przez	Użytkowników	Organizacji	i	obsługiwane	przez	DOK	Licencjodawcy;	

5. Zadanie	 (Task)	 –	 wyodrębnione	 zadanie,	 będące	 osobnym	 incydentem	 lub	 częścią	
Zgłoszenia	 zarejestrowanego	 w	 Systemie,	 przypisany	 do	 realizacji	 konkretnemu	
Użytkownikowi;	

6. Zamówienie	 od	 Klienta	 –	 forma	 dokumentu	 rejestrująca	 wykaz	 oczekiwań	 klienta	
względem	 produktów	 lub	 usług,	 jakie	 Kontrahent	 deklaruje	 zakupić	 lub	 zakupił,	 za	
pośrednictwem	jednego	z	dostępnych	lub	zintegrowanych	kanałów	sprzedaży;	

7. Dokumenty	 –	 forma	 elektroniczna	 potwierdzająca	 nastąpienie	 określonego	 faktu	 w	
zakresie:	

a. Dokumenty	Sprzedaży	
b. Dokumenty	Magazynowe	
c. Dokumenty	Serwisowe	

8. Typy	kont	w	Systemie:	
1) Administrator	Organizacji	-	Konto	jednostkowe	użytkownika	Systemu	posiadające	

najwyższe	 uprawnienia,	 administrujące	 Kontem	 Organizacji	 oraz	 wszystkimi	
kontami	powiązanymi,	które	zostały	ujęte	w	parametrach	Systemu;	

2) Użytkownik	Organizacji	–	Konto	jednostkowe	użytkownika	Systemu,	wykonującego	
pracę	na	rzecz	Licencjobiorcy,	znajdujące	się	w	dowolnej	jednostce	w	obrębie	Konta	
Organizacji,	posiadające	uprawnienia	na	poziomie	ustalonym	przez	Administratora	
Organizacji,	jednakże	nieposiadające	uprawnień	administracyjnych;	

3) Pracownik	 Organizacji	 -	 Profil	 jednostkowy	 osoby	 fizycznej	 wskazanej	 przez	
Licencjobiorcę,	posiadającej	bezfunkcyjne	konto	w	Systemie,	nie	autoryzującej	się	w	
Systemie,	nieuprawnionej	do	wykonywania	jakichkolwiek	działań	w	jego	obszarze;	

4) Użytkownik	 Kontrahenta	 -	 Konto	 jednostkowe	 użytkownika	 Systemu,	
wykonującego	pracę	na	rzecz	Kontrahenta	Licencjobiorcy,	znajdujące	się	w	dowolnej	
jednostce	 w	 obrębie	 Konta	 Kontrahenta,	 posiadające	 uprawnienia	 na	 poziomie	
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ustalonym	 przez	 Administratora	 Organizacji,	 jednakże	 nieposiadające	 uprawnień	
administracyjnych;	

5) Pracownik	 Kontrahenta	 -	 Profil	 jednostkowy	 osoby	 fizycznej	 wskazanej	 przez	
Kontrahenta	 Licencjobiorcy,	 posiadającej	 bezfunkcyjne	 konto	 w	 Systemie,	 nie	
autoryzującej	się	w	Systemie,	nieuprawnionej	do	wykonywania	jakichkolwiek	działań	
w	jego	obszarze;	

9. Role	 systemowe	 –	 seria	 uprawnień	 użytkowników	 systemu,	 definiowana	 przez	
Administratorów	lub	użytkowników	posiadających	możliwość	konfigurowania	dostępu	do	
wybranych	funkcjonalności	Systemu.	

10. Integracja	 –	 dedykowany	 mechanizm	 wymiany	 danych	 za	 pośrednictwem	 możliwej	
metody	komunikacji	z	zewnętrznym	systemem	danych,	np.:	system	ERP,	system	płatności	
online,	system	kurierski,	system	eCommerce	itp.	

Ogólne	zobowiązania	Stron	

1. Licencjodawca	udziela	Licencjobiorcy	niewyłącznej,	nieograniczonej	terytorialnie	Licencji,	
na	korzystanie	przez	niego	z	funkcjonalności	Systemu,	określonych	Umową;	

2. Licencja	obejmuje	prawo	do	korzystania	z	Systemu	wyłącznie	w	zakresie	wynikającym	z	
jego	przeznaczenia,	w	sposób	określony	Regulaminem	i/lub	Umową;	

3. Licencjodawca	 oświadcza	 iż	 jest	 producentem	 Systemu	 i	 gwarantuje	 Licencjobiorcy,	 iż	
udzielana	Licencja	nie	narusza	jakichkolwiek	praw	osób	trzecich;	

4. Licencjodawca	umożliwi	Licencjobiorcy	dostęp	do	Systemu	w	trybie	online,	poprzez	sieć	
Internet,	albo	w	modelu	SaaS	(eng:	Software	as	a	Service)	na	serwerze	Licencjobiorcy,	o	ile	
tak	stanowi	Umowa;	

5. Licencja	obejmuje	korzystanie	z	oprogramowania	na	dowolnych	urządzeniach,	zgodnie	z	
jego	funkcjonalnościami,	w	dowolnie	ustalonym	przez	Licencjodawcę	celu,	w	szczególności	
w	jakimkolwiek	celu	związanym	z	prowadzeniem	przez	niego	działalności	gospodarczej	lub	
zawodowej;	

6. System	dostępny	 jest	dla	Użytkowników	przez	całą	dobę.	Licencjodawca	zastrzega	sobie	
prawo	 do	 krótkich	 przerw	 wynikających	 z	 okresowej	 konserwacji	 Systemu	 lub	
spowodowanych	zdarzeniami	losowymi;	

7. Licencjodawca	oświadcza,	 iż	w	ramach	świadczonych	Usług	wykonuje	raz	na	dobę	kopie	
zapasowe	(backup)	Systemu	oraz	Bazy	Danych,	które	archiwizuje	przez	nie	mniej	niż	90	
dni;	

8. Licencjodawca	 zobowiązuje	 się	 do	 niezwłocznej	 naprawy	 wszelkich	 usterek	 lub	 awarii	
uniemożliwiających	lub	utrudniających	dostęp	do	Systemu,	w	terminie	nie	dłuższym	niż	30	
dni	od	daty	ich	zgłoszenia;	

9. Wersja	 Systemu,	 w	 tym	 jego	 wszystkie	 moduły	 i	 funkcjonalności,	 są	 na	 bieżąco	
aktualizowane	 regularnie	 ulegają	 modyfikacjom,	 a	 wersje	 historyczne	 Systemu	 nie	
podlegają	archiwizacji;	Wszystkie	bezpłatne	poprawki	systemowe	dokonywane	są	wedle	
uznania	Licencjodawcy;	

10. W	przypadku	instalacji	Systemu	w	modelu	SaaS	w	infrastrukturze	Licencjobiorcy,	jest	on	
zobowiązany	do	zapewnienia	zdalnego	dostępu	pracownikom	Licencjodawcy,	niezbędnego	
do	 świadczenia	 usług	 zdalnego	 usuwania	 awarii	 Systemu,	 powstałych	 podczas	 jego	
użytkowania;		
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11. Licencjobiorca	zobowiązuje	się	do	korzystania	z	Usług	w	sposób	nienaruszający	praw	osób	
trzecich	(dóbr	osobistych,	praw	autorskich),	dobrych	obyczajów	i	przepisów	prawa;	

12. O	 ile	 Strony	 zgodnie	 nie	 postanowią	 inaczej,	 Licencjobiorca	 nie	 ma	 prawa	 udzielania	
dalszych	licencji/sublicencji	na	korzystanie	z	Systemu	(ani	Pakietu/Pakietów	wchodzących	
w	jego	skład),	w	szczególności	zaś	nie	ma	prawa	do	udzielania	dalszych	licencji/sublicencji	
na	korzystanie	z	niego,	ani	do	udostępniania	Systemu	(ani	jego	fragmentów	ani	jego	kopii)	
osobom	trzecim;	niniejsza	definicja	nie	zawiera	takiego	uprawnienia;	w	przypadku	licencji	
imiennych	pojęcie	osoby	trzeciej	w	rozumieniu	Regulaminu	obejmuje	również	wszystkie	
inne	osoby,	niż	dany,	aktualnie	przypisany	do	tej	licencji	imiennej,	użytkownik	końcowy;	

13. Licencjobiorca	 jest	 właścicielem	 całej	 treści	 wprowadzonej	 do	 przygotowanej	 dla	 niego	
instancji	Systemu,	za	którą	Licencjodawca	nie	ponosi	żadnej	odpowiedzialności.	Wszelką	
odpowiedzialność,	 wynikającą	 z	 przepisów	 prawa,	 dotyczącą	 publikacji	 treści	 przez	
Użytkowników	Systemu,	ponosi	Licencjobiorca;	

14. W	przypadku	otrzymania	zgłoszenia	o	bezprawnym	charakterze	danych	zamieszczonych	
przez	Użytkownika	w	Systemie,	Licencjodawca	ma	prawo,	zgodnie	z	art.	14	Ustawy	z	dnia	
18	 lipca	 2002	 r.	 o	 świadczeniu	 o	 świadczeniu	 usług	 drogą	 elektroniczną,	 do	
uniemożliwienia	 dostępu	 Użytkownikowi	 do	 Systemu.	 W	 takim	 przypadku	 Użytkownik	
zostanie	powiadomiony	o	wprowadzeniu	blokady	Konta;	

15. Licencjodawca	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 usunięcia	 wybranych	 treści	 wprowadzonych	
przez	Użytkownika	w	Systemie;	

16. Licencjodawcy	 przysługuje	 prawo	 zawieszenia	 świadczenia	 usługi	 bądź	 rozwiązania	
niniejszej	Umowy	z	zachowaniem	jednomiesięcznego	okresu	wypowiedzenia	w	przypadku	
korzystania	z	Systemu	w	sposób	niezgodny	z	prawem,	z	naruszeniem	dobrych	obyczajów,	
z	naruszeniem	dóbr	osobistych	bądź	w	sprzeczności	z	zasadami	współżycia	społecznego,	
jak	 również	 w	 przypadku	 nienależytego	 korzystania	 z	 usług	 przez	 Zleceniodawcę.	 W	
opisanych	sytuacjach	Licencjobiorcy	nie	przysługuje	zwrot	uiszczonej	opłaty;	

17. Usunięcie	 Konta	 w	 Systemie	 może	 być	 dokonane	 przez	 Użytkownika,	 będącego	
właścicielem	Konta	lub	Administratora	Organizacji.	W	tym	celu	należy	skorzystać	z	funkcji	
Systemu	„Usuń	konto”.		

18. Po	potwierdzeniu	usunięcia	Konta,	 zostanie	ono	dezaktywowane	na	okres	7	dni.	W	 tym	
okresie	zablokowana	zostanie	możliwość	korzystania	z	funkcji	Systemu;	Po	upływie	tego	
terminu	Konto	zostanie	automatycznie	usunięte,	bez	możliwości	odzyskania	przypisanych	
do	niego	danych;	

19. Użytkownik	ma	możliwość	przywrócenia	funkcjonalności	Konta	w	terminie	7	dni	liczonym	
od	dnia	jego	dezaktywizacji;	

20. Za	 ewentualne	 straty	 danych	 spowodowane	 usunięciem	 Konta	 przez	 Licencjobiorcę,	
Licencjodawca	nie	ponosi	odpowiedzialności;	

21. Licencjodawca	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	szkody	wynikające	z:	
1) przerw	 w	 dostawie	 Usługi	 lub	 niedostępności	 Systemu	 niezależnych	 od	

Licencjodawcy	lub	będących	następstwem	zdarzeń,	których	Licencjodawca	nie	mógł	
przewidzieć;	

2) niepoprawnego	 funkcjonowania	 Systemu	 niebędącego	 winą	 Licencjodawcy,	 na	
przykład,	błędów	sieci	telekomunikacyjnej;	

3) dostępu	do	Konta	Użytkownika	przez	osoby	nieautoryzowane;	
4) nieznajomości	lub	nieprzestrzegania	przez	Użytkownika	niniejszego	Regulaminu;	
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5) niebezpieczeństw	 związanych	 z	 użytkowaniem	 sieci:	 ataków	 hackerskich,	
zainfekowania	systemu	przez	wirusy	lub	zdarzeń	podobnych;	

22. Całkowita	odpowiedzialność	Licencjodawcy	względem	Użytkownika	w	każdym	przypadku	
ograniczona	jest	do	wysokości	sumy	opłat	dokonanych	w	ciągu	trzech	ostatnich	lat,	jakie	
Licencjobiorca	wniósł	na	rzecz	Licencjodawcy	z	tytułu	świadczonych	Usług;	

23. Licencjobiorca	 nie	 ma	 dostępu	 do	 kodu	 źródłowego	 Systemu,	 a	 także	 możliwości	
samodzielnego	wprowadzania	zmian	w	oprogramowaniu.	W	związku	z	zawarciem	Umowy	
Licencjobiorca	 nie	 nabywa	 żadnych	 praw	 autorskich	 ani	 innych	 praw	 własności	
intelektualnej	do	oprogramowania	i	rozwiązań	udostępnianych	przez	Licencjodawcę;	

24. Import	 i	 export	 danych	 do	 Systemu	 oraz	 do	 systemów	 zintegrowanych	 rozliczany	 jest	
godzinowo	w	modelu	time&materials;	

25. Import	 danych	 obejmuje	 zarówno	 przygotowanie	 danych	 do	 implementacji	 oraz	 czas	
samego	importu	do	Systemu.	Rozliczenie	następuję	na	koniec	miesiąca	lub	po	zakończeniu	
prac	programistycznych;	

26. W	sprawach	nieuregulowanych	Umową	zastosowanie	mają	przepisy	prawa	polskiego,	w	
szczególności	przepisy	ustawy	prawo	zamówień	publicznych,	Kodeksu	cywilnego	i	ustawy	
o	prawie	autorskim	i	prawach	pokrewnych;	

27. Ewentualne	 spory,	mogące	wyniknąć	w	 trakcie	 realizacji	 Umowy,	 Licencjodawca	 będzie	
starał	 się	 rozstrzygać	 polubownie,	 a	 w	 przypadku	 braku	 rozwiązania	 polubownego,	
rozstrzygać	je	będzie	sąd	właściwy	miejscowo	dla	siedziby	Licencjodawcy;		

28. Licencjodawca	zastrzega	sobie	prawo	do	aktualizacji	Regulaminu	w	dowolnym	momencie.	
O	każdej	zmianie	Regulaminu	Licencjodawca	ma	obowiązek	poinformować	Użytkowników	
Systemu;	

Ogólne	warunki	korzystania	z	Systemu		

1. W	ramach	Umowy	Licencjodawca	świadczy	na	rzecz	Licencjobiorcy	następujące	Usługi:	
1) Udostępnienie	Licencji	Systemu	na	poziomie,	w	ilości	oraz	na	okres	ustalony	przez	

Strony,	wskazany	w	Umowie;	
2) Administrowanie	 Systemem	 na	 poziomie	 systemowym,	 narzędziowym	 i	

aplikacyjnym	oraz	jego	regularna	konserwacja;	
3) Bieżące	aktualizacje	Systemu	do	jego	najnowszej	wersji;	
4) Wykonanie	 jednorazowego	 szkolenia	 instruktażowego	 w	 trybie	 on-line	 dla	

Użytkowników	 Licencjobiorcy,	 w	 zakresie	 obsługi	 Systemu,	 w	 ilości	 godzin		
przypadających	na	wybrany	pakiet	RWK;	

5) Usługi	wsparcia	–	odpowiednio	Basic,	Silver	lub	Gold,	w	ramach	RWK:	
a) z	zachowaniem	miesięcznego	limitu,	w	dni	robocze	w	godzinach	8.00-16.00,	w	

zakresie:	zgłaszania,	analizy,	diagnozowania	i	rozwiązywania	problemów;	
b) ponad	 miesięczny	 limit	 określony	 wyżej	 -	 w	 przypadku	 przekroczenia	

Licencjobiorca	 zostanie	 obciążony	 opłatą	 za	 ponadprogramowe	 godziny,	
według	obowiązującej	na	ten	dzień	stawki	roboczogodzinowej	Licencjodawcy.	
Rozliczenie	 nastąpi	 na	 koniec	miesiąca	 kalendarzowego	 i	 zostanie	 doliczone	
zgodnie	z	zasadami	opisanymi	w	rozdziale	„Płatności”;	

c) Zgłoszenia	serwisowe	zgłaszane	będą	wyłącznie	przez	osoby	wskazane	przez	
Licencjobiorcę,	za	pośrednictwem	systemu	ticketowego	DOK;	
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2. Parametry	Usług	wskazane	w	Regulaminie	oraz	specyfikacja	 techniczna	Systemu	zostały	
określone	w	Szczegółowym	Opisie	Przedmiotu	Umowy	(zwanym	dalej	„SOPU”)	dostępnym	
na	stronie	www.warranticon.com	lub	udostępnionym	w	innej	formie	Licencjobiorcy;	

3. Użytkownik	w	ramach	wybranego	planu	może	wykupić	pakiet	godzin	programistycznych,	
o	których	mowa	w	ust.	1	pkt	5,	oraz	zlecić	wykonanie	spersonalizowanych	funkcjonalności	
uzupełniających	świadczoną	Usługę;	

4. Użytkownik	 korzystający	 z	 Licencji	 Indywidualnej	 powinien	 być	 jedną	 osobą,	 nie	 grupą,	
korzystającą	z	unikatowych	poświadczeń	umożliwiających	mu	logowanie	się	do	Systemu;		

5. Użytkownik	 zobowiązany	 jest	 do	 nieudzielania	 poświadczeń	 umożliwiających	 dostęp	 do	
Systemu	osobom	trzecim;	

6. Użytkownik	 może	 zalogować	 się	 i	 korzystać	 z	 Systemu	 tylko	 na	 jednym	 urządzeniu	
elektronicznym	w	tym	samym	czasie;	

7. W	celu	zapewnienia	poprawnego	działania	Usług,	konieczny	jest	dostęp	do	sieci	Internet	
oraz	zainstalowanie	przez	Użytkownika	przeglądarki	 internetowej,	na	przykład:	FireFox,	
Opera,	 Chrome,	 Safari,	 Edge	 z	 zaleceniem,	 aby	 były	 to	 najnowsze	 stabilne	 wersje	 tych	
przeglądarek;	

8. Standardowe	aktualizacje	Systemu	udostępniane	są	Licencjobiorcy	nieodpłatnie;	
9. Aktualizacje	 Systemu	 mogą	 wprowadzać	 zmiany	 w	 jego	 funkcjonowaniu;	 o	 istotnych	

zmianach	 wprowadzonych	 w	 systemie	 Licencjodawca	 informuje	 poprzez	 stronę	
internetową	https://warranticon.com/;	

10. Obowiązkiem	 Licencjobiorcy	 jest	 weryfikacja	 bieżącej	 poprawności	 wystawianych	 w	
Systemie	dokumentów	oraz	generowanych	Raportów;	

11. Reklamacje	dotyczące	 realizacji	Umowy	 lub	 świadczonych	Usług	powinny	być	 zgłaszane	
pocztą	elektroniczną	na	adres:	contact@warranticon.com	lub	listownie	na	adres:	Ediko	Sp.	
z	o.	o.,	ul.	Nakielska	3,	01-106	Warszawa,	Polska;	

12. Termin	 rozpatrzenia	 reklamacji	 wynosi	 14	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 reklamacji	 przez	
Licencjodawcę;	

13. Sugestie	 dotyczące	 nowych	 aktualizacji	 i	 funkcji	 Użytkownik	może	 zgłaszać	mailowo	 na	
adres	contact@warranticon.com;	

Okres	Testowy	

1. W	 ramach	 Usług	 świadczonych	 przez	 Licencjodawcę,	 Licencjobiorca	 ma	 prawo	 do	
jednokrotnego	 skorzystania	 z	 okresu	 testowego,	 w	 celu	 zapoznania	 się	 z	 określonym	
zakresem	funkcjonalności	Systemu;	

2. W	ramach	Licencji	wyróżnia	się	następujące	zakresy	funkcjonalności	Systemu:	
1) Zakres	podstawowy	Licencji	Testowej	–	Nieodpłatna,	jednorazowa	Usługa	polegająca	

na	 udostępnieniu	 Licencjobiorcy,	 w	 celu	 testowania,	 spersonalizowanej	 Licencji	
Systemu,	 posiadającej	 określony	 zestaw	 funkcjonalności	 wybranych	 przez	
Licencjobiorcę	 spośród	 modułów	 dostępnych	 w	 ramach	 wybranego	 Planu	
Abonamentowego;	

2) Zakres	 rozszerzony	 Licencji	 Testowej	 –	 Usługa	 polegająca	 na	 udostępnieniu	
Licencjobiorcy,	w	celu	testowania,	spersonalizowanej	Licencji	Systemu,	która	oprócz	
podstawowego	zakresu	 funkcjonalności,	posiada	dodatkowe	 funkcjonalności,	które	
Licencjodawca	przygotował	specjalnie	na	życzenie	Licencjobiorcy;		



 

Regulamin systemu Warranticon – www.warranticon.com  

3. Licencjodawca	ma	prawo	do	naliczenia	dodatkowych	opłat	za	budowę	spersonalizowanych	
funkcjonalności,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 2	 pkt	 2,	 przy	 czym	 o	 ich	 wysokości	 musi	
poinformować	Licencjobiorcę	przed	rozpoczęciem	Okresu	Testowego;			

4. Długość	Okresu	Testowego	wynosi:	
1) Dla	zakresu	podstawowego	–	14	dni;	
2) Dla	zakresu	rozszerzonego	–	do	30	dni;	
i	jest	liczony	od	dnia	uzyskania	przez	Licencjobiorcę	poświadczeń	umożliwiających	dostęp	
do	Systemu;		

5. Okres	 Testowy	 może	 zostać	 wydłużony	 na	 życzenie	 Licencjobiorcy,	 jednakże	
Licencjodawca	ma	wówczas	prawo	do	naliczenia	dodatkowych	opłat;	

6. W	celu	wystąpienia	o	 rozpoczęcie	Okresu	Testowego	Licencjobiorca	wypełnia	 formularz	
rejestracji	dostępny	na	stronie	www.warranticon.com,	zawierając	informacje	niezbędne	
do	wygenerowania	dedykowanej	Licencji	i	zaznaczając	checkbox	„Licencja	Testowa”;	

7. Po	zakończeniu	Okresu	Testowego	Licencjodawca	poinformuje	Licencjobiorcę	o	możliwości	
dokonania	opłaty	abonamentowej	w	celu	zachowania	dostępu	do	pełnej	 funkcjonalności	
Systemu	 w	 wybranym	 Planie	 Abonamentowym	 lub	 zmiany	 Planu	 Abonamentowego	 na	
inny;	

Przydzielenie	Licencji	

1. W	 celu	 uzyskania	 Licencji	 Systemu	 Licencjobiorca	 powinien	 zawrzeć	 z	 Licencjodawcą	
Umowę	 o	 świadczenie	 Usług,	 o	 której	 mowa	 w	 rozdziale	 „Umowa,	 odstąpienie	
i	rozwiązanie”,	w	sposób	określony	w	ust.2	ww.	rozdziału;	

2. W	celu	zawarcia	Umowy,	o	której	mowa	w	ust.2	pkt.3,	Licencjobiorca	powinien	wypełnić	
formularz	 rejestracji	 dostępny	 na	 stronie	 www.warranticon.com,	 zawierając	 informacje	
niezbędne	do	wygenerowania	dedykowanej	Licencji;	

3. Określa	się	dwa	rodzaje	zakresu	generowania	Licencji:	
1) Zakres	 podstawowy	 Licencji	 Systemu	 –	 Usługa	 polegająca	 na	 udostępnieniu	

Licencjobiorcy,	 w	 celu	 regularnego	 użytkowania,	 spersonalizowanej	 Licencji	
Systemu,	 posiadającej	 określony	 zestaw	 funkcjonalności	 wybranych	 przez	
Licencjobiorcę	 spośród	 modułów	 dostępnych	 w	 ramach	 wybranego	 Planu	
Abonamentowego;	

2) Zakres	 rozszerzony	 Licencji	 Systemu	 –	 Usługa	 polegająca	 na	 udostępnieniu	
Licencjobiorcy,	 w	 celu	 regularnego	 użytkowania,	 spersonalizowanej	 Licencji	
Systemu,	która	oprócz	podstawowego	zakresu	funkcjonalności,	posiada	dodatkowe	
funkcjonalności,	 które	 Licencjodawca	 przygotował	 specjalnie	 na	 życzenie	
Licencjobiorcy;		

4. W	przypadku	Licencji	Systemu,	o	której	mowa	w	ust.3	pkt	1,	Licencjodawca	wygeneruje	
dedykowaną	Licencję	i	przekaże	poświadczenia	do	logowania	Licencjobiorcy	na	wskazany	
w	Umowie/Formularzu	rejestracji	adres	poczty	elektronicznej	w	ciągu	2	dni	od	otrzymania	
zgłoszenia;	

5. W	przypadku	Licencji	Systemu,	o	której	mowa	w	ust.3	pkt	2,	Licencjodawca	wygeneruje	
dedykowaną	Licencję	i	przekaże	poświadczenia	do	logowania	Licencjobiorcy	na	wskazany	
w	 Umowie/Formularzu	 rejestracji	 adres	 poczty	 elektronicznej	 w	 terminie	 określonym	
indywidualnie,	jednakże	nie	przekraczającym	30	dni	od	otrzymania	zgłoszenia;	
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6. W	 przypadku	 opisanym	 powyżej	 Licencjobiorca	 jest	 zobowiązany	 do	 przekazania	
Licencjodawcy	 wszelkich	 informacji	 niezbędnych	 do	 przygotowania	 wnioskowanych	
dodatkowych	funkcjonalności;	

7. Licencjodawca	zastrzega	sobie	prawo	do	odrzucenia	proponowanych	rozwiązań,	jeżeli	nie	
wpisują	się	one	w	założone	przez	Licencjodawcę	przeznaczenie	Systemu;	

8. Licencjodawca	zastrzega	 sobie	prawo	do	udostępniania	wszystkim	Klientom	dostępu	do	
funkcji,	których	wykonanie	zostało	zlecone	przez	Licencjobiorcę;	

9. Licencjobiorca	 może	 zmienić	 Plan	 Abonamentowy	 z	 aktualnie	 używanego	 na	 inny	 plan	
określony	jako	wyższy	w	dowolnym	momencie	trwania	Umowy;	

10. Zmiana	 Planu	 Abonamentowego	 z	 wyższego	 na	 niższy	 wiąże	 się	 z	 ograniczeniem	
funkcjonalności	Konta;	

11. W	 celu	 zmiany	 Planu	 Abonamentowego	 Licencjobiorca	 powinien	 skontaktować	 się	 z	
Licencjodawcą	poprzez	System	Ticketowy	 lub	za	pomocą	poczty	elektronicznej	na	adres	
contact@warranticon.com	 i	 zaakceptować	 w	 formie	 pisemnej	 lub	 elektronicznej	
przedstawioną	mu	ofertę	cenową;	

12. Techniczna	zmiana	Planu	Abonamentowego	może	zająć	do	2	dni	roboczych	od	momentu	
otrzymania	akceptacji,	o	której	mowa	w	ust.11;	

13. Ograniczenie	 funkcjonalności	Konta	może	 skutkować	brakiem	dostępu	do	 części	 danych	
zapisanych	na	Koncie;	

14. Za	ewentualne	straty	danych	spowodowane	zmianą	Planu	Abonamentowego	z	wyższego	na	
niższy	Licencjodawca	nie	ponosi	odpowiedzialności;	

Umowa,	odstąpienie	i	rozwiązanie	

1. Umowa	między	Stronami	jest	zawarta	na	podstawie	Regulaminu,	co	oznacza,	że	określa	on	
ich	prawa	i	obowiązki;	Jeżeli	Strony	zawrą	Umowę,	która	będzie	obejmować	postanowienia	
sprzeczne	z	postanowieniami	Regulaminu,	stosuje	się	-	w	zakresie	objętym	taką	kolizją	-	
postanowienia	umowne;	w	pozostałym	zakresie	Regulamin	nadal	wiąże	Strony.	

2. Zawarcie	Umowy	może	nastąpić	w	szczególności:	
1) W	 wyniku	 podpisania	 przez	 Strony	 dokumentu	 lub	 dokumentów	 o	 nazwie	

„zamówienie”	lub	o	analogicznej	nazwie;	Podpisanie	niniejszego	dokumentu	odbywa	
się	 w	 przypadku	 wyboru	 podstawowych	 funkcjonalności	 Systemu	 oraz	
podstawowego	poziomu	wsparcia	technicznego	(Basic);	

2) W	wyniku	podpisania	przez	Strony	dokumentu	lub	dokumentów	o	nazwie	„umowa”	
lub	 o	 analogicznej	 nazwie;	 Podpisanie	 niniejszego	 dokumentu	 odbywa	 się	 w	
przypadku	 wyboru	 podwyższonych	 lub/i	 niestandardowych	 funkcjonalności	
Systemu	oraz	podwyższonego	poziomu	wsparcia	technicznego	(Silver	lub	Gold);	

3) W	 wyniku	 złożenia	 zamówienia	 w	 formie	 elektronicznej	 (w	 tym	 formularza	
rejestracji)	 za	 pośrednictwem	 Witryny	 www.warranticon.com,	 albo	 pocztą	
elektroniczną	 na	 adres	 contact@warranticon.com.	 Akceptacja	 zamówienia	 przez	
kupującego	wiąże	się	z	koniecznością	akceptacji	zapisów	niniejszego	Regulaminu;	

3. Licencjodawca	 świadczy	 Usługę	 dla	 określonej	 w	 Umowie	 liczby	 użytkowników	
Licencjobiorcy	przez	czas	nieokreślony,	chyba	że	Umowa	wskazuje	inaczej;	

4. W	 przypadku	 opisanym	 w	 ust.2	 pkt	 3	 Umowa	 zostaje	 zawarta	 w	 momencie	 akceptacji	
zapisów	Regulaminu	przez	Licencjobiorcę	(zaznaczenie	checkbox	niezbędne	do	wysłania	
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wypełnionego	 formularza	 rejestracji	 na	 stronie	 www.warranticon.com)	 i	 trwa	 do	
momentu	 jej	 rozwiązania,	 bez	 konieczności	 składania	 odrębnych	oświadczeń	woli	 przez	
Strony	-	również	gdy	na	koncie	zmieniany	jest	Plan	Abonamentowy;	

5. Strony	 zgodnie	 określają,	 iż	 niniejszy	 Regulamin	 kształtuje	 prawa	 i	 obowiązki	 Stron	 w	
zakresie	nim	określonymi,	składając	się	łącznie	na	treść	Umowy.	Ilekroć	w	Regulaminie	jest	
mowa	 o	 Umowie,	 należy	 zatem	 przez	 to	 rozumieć	 Umowę	 lub	 Zamówienie	 wraz	 z	
Regulaminem;	

6. Wygenerowana	 Licencja	 oraz	 przypisany	 Plan	 Abonamentowy	 odnawiają	 się	
automatycznie	po	zakończeniu	okresu	trwania	Umowy;	

7. Umowa	 o	 świadczenie	 Usług	może	 zostać	 rozwiązana	 przez	 Licencjobiorcę	 bez	 podania	
przyczyny,	 w	 formie	 pisemnej	 lub	 za	 pomocą	 poczty	 elektronicznej	 na	 adres	
contact@warranticon.com,	 z	 zachowaniem	 okresu	 rozliczeniowego	 przypadającego	 na	
koniec	miesiąca	kalendarzowego,	w	którym	zostało	wypowiedzenie	zostało	dostarczone	do	
Licencjodawcy,	o	ile	Umowa	nie	stanowi	inaczej;	

8. Umowa	 o	 świadczenie	 Usług	 może	 zostać	 rozwiązana	 przez	 Licencjodawcę	 bez	 okresu	
wypowiedzenia	w	następujących	przypadkach:	
1) Licencjobiorca	w	istotny	sposób	naruszył	postanowienia	Regulaminu	lub	Umowy;	
2) Licencjobiorca	działał	na	szkodę	Licencjodawcy,	innych	Użytkowników	Systemu	lub	

sieci	Internet;	
3) Licencjobiorca	wykorzystał	konto	w	Systemie	niezgodnie	z	jego	przeznaczeniem	oraz	

zakresem	 funkcji,	 które	 przewiduje	 wybrany	 i	 opłacony	 przez	 niego	 Plan	
Abonamentowy;	

4) Licencjobiorca	 działał	 niezgodnie	 z	 prawem	 lub	 podjął	 działania	 zagrażające	
bezpieczeństwu	danych,	znajdujących	się	w	Systemie;	

9. W	przypadku	nieusunięcia	zgłoszonych	usterek	lub	awarii	w	terminie	dłuższym	niż	30	dni,	
Licencjobiorca	może	rozwiązać	Umowę	ze	skutkiem	natychmiastowym;	

Płatności	

1. Płatność	za	Usługi:	
1) Określone	 w	 rozdziale	 „Ogólne	 warunki	 korzystania	 z	 Systemu”	 ust.1	 pkt	 1-4	

rozliczana	jest	miesięcznie,	kwartalnie	lub	rocznie,	w	zależności	od	wybranego	Planu	
Abonamentowego,	 a	 płatność	 następuje	 z	 góry,	 na	 podstawie	 dokumentu	
potwierdzającego	zamówienie;	

2) Określone	 w	 rozdziale	 „Ogólne	 warunki	 korzystania	 z	 Systemu”	 ust.1	 pkt	 5	
rozliczana	 jest	 miesięcznie,	 niezależnie	 od	 wybranego	 Planu	 Abonamentowego,	 a	
płatność	następuje	z	dołu,	na	podstawie	faktury	VAT;	

2. Licencjobiorca	zobowiązany	jest	do	opłacenia	Usług,	o	których	mowa	w:		
1) ust.	1	pkt	1	w	terminie	do	7	dni,	od	dnia	dostarczenia	dokumentu	potwierdzającego	

zamówienie;	
2) ust.	1	pkt	2	w	terminie	określonym	na	fakturze;	

3. Licencjobiorca	 zobowiązany	 jest	 do	 przesłania	 Licencjobiorcy	 aktualnych	 danych	 do	
wystawienia	faktury	VAT;	W	przypadku	stwierdzenia	niepoprawności	wskazanych	przez	
Licencjobiorcy	danych	nabywcy	użytych	do	wystawienia	faktury	VAT,	Licencjobiorca	jest	
obowiązany	przedstawić	Licencjodawcy	notę	korygującą;	
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4. W	przypadku	określonym	w	ust.1	pkt	1	Licencjodawca	wystawia	fakturę	VAT	w	terminie	do	
7	dni	od	uiszczenia	zapłaty	przez	Licencjobiorcę;	

5. Przez	prawidłowo	wystawioną	fakturę	Strony	rozumieją	fakturę	wystawioną	zgodnie	z	
obowiązującymi	przepisami,	postanowieniami	umowy	oraz	pozytywnie	zweryfikowanym	
rachunkiem	bankowym	w	wykazie	podmiotów,	o	których	mowa	w	art.	96b	ustawy	o	
podatku	od	towarów	i	usług;	

6. Licencjobiorca	 wyraża	 zgodę	 na	 otrzymywanie	 faktur	 VAT	 drogą	 elektroniczną,	 na	
wskazany	przez	siebie	adres	poczty	elektronicznej;	

7. Korespondencja	przesłana	pocztą	elektroniczną	uważana	 jest	za	skutecznie	doręczoną	w	
chwili,	w	której	przesyłana	wiadomość	zostanie	umieszczona	na	serwerze	obsługującym	
konto	 pocztowe	 jej	 adresata,	 i	 tenże	 adresat	 będzie	 mógł	 w	 toku	 zwykłych	 czynności	
zapoznać	się	z	jej	treścią;	

8. Za	dzień	zapłaty	uznaje	się	datę	uznania	kwoty	na	rachunku	bankowym	Licencjodawcy;	
9. Ewentualne	koszty	dodatkowe	za	Usługi	na	rzecz	podmiotów	trzecich,	a	w	szczególności	

związane	z	realizacją	płatności,	ponosi	Licencjobiorca;	
10. Koszt	 usunięcie	 stopki	 identyfikującej	 System,	 będącej	 integralnym	elementem	Systemu,	

stanowi	 20%	 ceny	 podstawowej	 wybranego	 Planu	 Abonamentowego	 i	 jest	 płatny	
jednorazowo.	Licencjodawca	zastrzega,	iż	dodatkowa	usługa	polegająca	na	usunięciu	stopki	
przysługuje	jedynie	wybranym	pakietom	Systemu;	

11. Licencjodawca	zastrzega	sobie	prawo	do	tworzenia	ograniczonych	czasowo	i	terytorialnie	
ofert	planów	promocyjnych;	

12. Licencjobiorca	 oświadcza,	 iż	 otrzymał	 od	 swoich	 Kontrahentów	 stosowną	 zgodę	 na	
otrzymanie	faktury	drogą	elektroniczną;	

API	Licencjodawcy	

1. Licencjodawca	 udostępnia	 Użytkownikom	 API	 (Application	 Programming	 Interface)	
umożliwiający	wymianę	danych	pomiędzy	Systemem	a	aplikacjami	zewnętrznymi	(dalej:	
„API	Warranticon”).	

2. Korzystanie	 z	 API	Warranticon	 nie	 podlega	 dodatkowym	 opłatom,	 jednak	możliwe	 jest	
wyłącznie	po	zaakceptowaniu	niniejszego	regulaminu	oraz	zgodnie	z	jego	zasadami.	Z	API	
Warranticon	korzystać	mogą	jedynie	Użytkownicy,	którzy	nabyli	określoną	funkcjonalność	
ze	zbioru	funkcjonalności	Systemu.	

3. Opis	 jak	 zintegrować	 zewnętrzną	 aplikację	 z	 Systemem	 za	 pomocą	 API	 Warranticon	
dostępny	jest	pod	linkiem:	https://warranticon.com/api	oraz	w	dedykowanym	miejscu	w	
Systemie;	

4. API	 Warranticon	 nie	 może	 być	 wykorzystywane	 w	 sposób	 naruszający	 powszechnie	
obowiązujące	 przepisy	 prawa,	 prawa	 Licencjodawcy	 lub	 prawa	 osób	 trzecich,	 w	
szczególności	niedozwolone	jest:	
1) naruszanie	 praw	 autorskich	 oraz	 praw	do	 znaków	 towarowych	 i	 innych	 oznaczeń	

mogących	wprowadzić	odbiorców	w	błąd;	
2) wykorzystywanie	API	Warranticon	w	oprogramowaniu	złośliwym	lub	działającym	na	

szkodę	jakiekolwiek	podmiotu.	
5. Odpowiedzialność	 za	 naruszenie	 powszechnie	 obowiązujących	 przepisów	 prawa,	 praw	

Licencjodawcę	lub	praw	osób	trzecich	spowodowane	korzystaniem	przez	Użytkownika	z	
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API	 Warranticon,	 w	 szczególności	 w	 sposób	 niezgodny	 z	 jego	 przeznaczeniem	 lub	
niniejszym	regulaminem,	ponosi	ten	Użytkownik.	

6. Korzystanie	przez	Użytkownika	z	API	Warranticon	odbywa	się	na	jego	własne	ryzyko,	na	
podstawie	dokumentacji	i	informacji	udostępnionych	przez	Licencjodawcę.	Licencjodawca	
dokłada	 wszelkich	 starań,	 aby	 API	 Warranticon	 było	 wolne	 od	 błędów,	 jednak	 nie	
gwarantuje	 niezawodności	 działania	 API	Warranticon,	 szczególnie	 w	 sferze	 integracji	 z	
innymi	źródłami	danych.	

7. W	 przypadku	 naruszenia	 niniejszego	 regulaminu,	 w	 tym	 zasad	 korzystania	 z	 API	
Warranticon	określonych	w	pkt.	4	powyżej,	a	także	w	przypadku	problemów	technicznych	
w	działaniu	API	Warranticon,	Licencjodawca	ma	prawo	odmówić	Użytkownikowi	dostępu	
do	API	Warranticon	lub	wezwać	go	do	natychmiastowego	zaprzestania	korzystania	z	API	
Warranticon.	

8. Licencjobiorca	 poinformuje	 Licencjodawcę	 o	 potrzebie	wykorzystania	 REST	API	 do	 celu	
migracji	 danych,	 jeżeli	 w	 trakcie	 trwania	 Umowy	 nie	 korzysta	 z	 takiej	 funkcjonalności.	
Zleceniodawca	 odblokuje	 dostęp	 do	 REST	 API	 w	 zakresie	 dostępnym	 w	 dokumentacji	
https://warranticon.com/api;	 Licencjobiorca	 ma	 prawo	 do	 skorzystania	 z	 pozasądowej	
możliwości	 rozwiązywania	 sporów	 drogą	 elektroniczną,	 za	 pośrednictwem	 platformy	
internetowej	ODR	Unii	Europejskiej	(http://ec.europa.eu/consumers/odr),	umożliwiającej	
składanie	 reklamacji	 i	 dochodzenie	 roszczeń,	 związanych	 z	 zawartą	 z	 Licencjodawcą	
Umową.	 Platforma	 ta	 jest	 punktem	 kompleksowej	 obsługi	 dla	 konsumentów	 i	
przedsiębiorców,	 dążących	 do	 pozasądowego	 rozstrzygnięcia	 sporu,	 dotyczącego	
zobowiązań	 umownych,	 wynikających	 z	 internetowej	 umowy	 sprzedaży	 lub	 umowy	 o	
świadczeniu	usług;	

Polityka	prywatności	i	pliki	cookies	

1. Podmiotem	odpowiedzialnym	za	przetwarzanie	danych	osobowych	jest	Ediko	Sp.	z	o.	o.	z	
siedzibą	przy	ul.	Nakielskiej	3,	01-106	Warszawa,	Polska.	

2. Zakres	 danych	 ze	 zbioru	 „Dane	 powierzane”	 obejmuje	 dane	 Licencjobiorcy	 oraz	
Kontrahentów	 administratora,	 będące	 danymi	 zwykłymi,	 a	 w	 szczególności:	 Imię,	
Nazwisko,	 Numer	 identyfikacji	 podatkowej	 lub	 PESEL	 oraz	 dane	 pracowników	
Licencjobiorcy,	będące	danymi	zwykłymi,	a	w	szczególności:	Adres	poczty	elektronicznej,	
Imię,	Nazwisko,	Funkcja	w	Systemie,	Przypisany	Dział	Firmy;	

3. Licencjobiorca,	 będący	 administratorem	 wprowadzanych	 do	 Systemu	 danych	 ze	 zbioru	
“Dane	 powierzane”,	 powierza	 Licencjodawcy,	 w	 trybie	 art.	 28	 Rozporządzenia,	 jako	
przedmiot	 przetwarzania,	 dane	 osobowe	 w	 zakresie	 zgodnym	 i	 wybranym	 przez	
Licencjobiorcę	do	tego	zbioru,	zgodnie	z	zakresem	wyszczególnionym	ust.	2;	

4. Przetwarzanie	powierzonych	danych	osobowych	po	stronie	Licencjodawcy	odbywa	się	przy	
wykorzystaniu	 systemów	 informatycznych	 wykorzystywanych	 do	 komunikacji	 z	
Licencjobiorcą	i	następuje	wyłącznie	w	celu	oraz	w	zakresie	realizacji	Usług;	

5. W	chwili	 rejestracji	 i	 zakładania	Konta	w	Systemie,	Użytkownik	 jest	proszony	o	podanie	
danych.	Danymi	podawanymi	przy	rejestracji	są	dane	dotyczące	obsługi	Konta	w	Systemie,	
tj.	 adres	 email	 Użytkownika,	 login	 (generowany	 na	 podstawie	 adresu	 mailowego	
Użytkownika)	 oraz	 hasło.	 Poniższe	 dane	 mogą	 zostać	 wprowadzone	 do	 Systemu	
dobrowolnie:	
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1) Nazwa	firmy,	
2) Imię,	
3) Nazwisko,	
4) Numer	telefony	kontaktowego,	

6. Licencjodawca	 wykorzystuje	 dodatkowe	 dane,	 które	 mogą	 być	 udostępniane	 przez	
Użytkownika	lub	jego	urządzenie,	w	celu	świadczenia	kompleksowych	Usług	oraz	gwarancji	
dostępu	do	oferowanych	funkcji	Systemu	w	obrębie	przeglądarki;	

7. Licencjodawca	przetwarza	dane	pobierane	w	procesie	interakcji	urządzenia	Użytkownika	z	
przeglądarką,	które	to	dane	zostały	opisane	w	ust.5;	

8. Podczas	zakładania	Konta	w	Systemie	oraz	korzystania	z	niego	Licencjodawca	 informuje	
Użytkowników	o	gromadzeniu	 i	wykorzystywaniu	danych.	Tam	gdzie	 jest	 to	wymagane,	
Użytkownik	proszony	jest	o	wyrażenie	zgody	na	wskazane	działania	Licencjodawcy;	

9. Dane	 zbierane	 przez	 Licencjodawcę	 podczas	 korzystania	 z	 Systemu	 są	 przetwarzane	 w	
poniżej	określonych	zakresie	i	celach:	
1) Świadczenie	 Usługi	 -	 dane	 Użytkownika	 będą	 przetwarzane	 w	 celu	 zapewnienia	

poprawnego	 funkcjonowania	 Usługi	 oraz	 przesyłania	 dokumentów,	 linków	
weryfikacyjnych,	wiadomości	autoryzujących	dostęp	do	Systemu	oraz	powiadomień	
systemowych;	

2) Kontakt	 z	Działem	Obsługi	Klienta	w	 celu	 świadczenia	 pomocy	 technicznej	 -	 dane	
Licencjobiorcy	 i/lub	 Użytkownika	 będą	 wykorzystywane	 w	 celach	 kontaktu	 z	
Licencjobiorcą	i/lub	Użytkownikiem	oraz	udzielenia	mu	pomocy	technicznej.	Podczas	
obsługi	 Licencjobiorcy	 i/lub	 Użytkownika	 oraz	 udzielania	 pomocy	 technicznej	
Licencjodawca	może	wykorzystać	dostęp	do	wszelkich	danych,	 znajdujących	się	w	
zakładce	Ustawienia,	między	innymi:	danych	ustawień	Konta,	danych	firm	i	działów,	
wybranego	 Planu	 Abonamentowego,	 Okresu	 Rozliczeniowego,	 a	 także	 faktur	
wystawionych	przez	Licencjodawcę	na	rzecz	Licencjobiorcy,	płatności,	 informacji	o	
przeglądarce,	integracjach,	API	tokenie,	aktywnościach	Użytkownika,	danych	z	Konta	
Użytkownika,	czy	danych	o	programach	partnerskich;	

3) Rozliczania,	 fakturowania,	 księgowania	 transakcji	 oraz	 prowadzenia	 działalności	 -	
dane	Licencjobiorcy	będą	wykorzystane	do	rozliczeń	oraz	wystawienia	dokumentów	
finansowych	za	świadczoną	Usługę.	Dane	będą	przetwarzane	w	celach	archiwizacji	
dokumentów	przez	okres	 zgodny	 z	przepisami	prawa	polskiego	 i	 unijnego,	w	 tym	
Rozporządzenia.	Dane	te	będą	przechowywane	w	należyty	sposób	i	chronione	przed	
niedozwolonymi	zmianami,	nieupoważnionym	rozpowszechnianiem,	uszkodzeniem	
lub	 zniszczeniem.	 Dane	 mogą	 zostać	 wykorzystane	 w	 celach	 realizacji	 funkcji	
audytowych	oraz	na	 inne	potrzeby	wewnętrzne,	 takie	 jak	diagnostyka	problemów	
technicznych	oraz	administracja	Systemem;	

4) Wysyłania	 informacji	 o	 Usłudze	 i	 informacji	 handlowej	 oraz	 innych	 celach	
marketingowych	 -	 dane	 Użytkownika	 będą	 wykorzystywane	 do	 przesyłania	
informacji	 o	 Usłudze:	 wprowadzanych	 nowych	 funkcjach	 i	 integracjach	 Systemu,	
informacji	 o	 zmianach	 prawnych,	 zmianach	 systemowych	 oraz	 do	 przesyłania	
informacji	 handlowej,	 informowania	 Licencjobiorcy	 o	 aktualnych	 rabatach	 oraz	
akcjach	 promocyjnych,	 a	 także	 informowania	 o	 rozwiązaniach	 podmiotów	
współpracujących	 z	 Licencjodawcą.	 Licencjodawca	 może	 wykorzystać	 posiadane	
dane	w	celach	personalizacji	komunikacji	na	temat	Usług;		
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5) W	przypadkach,	w	których	zgodnie	z	prawem	Licencjodawca	ma	obowiązek	uzyskać	
zgodę	 na	 przesyłanie	 korespondencji,	 Licencjobiorca	 i/lub	 Użytkownik	 zostanie	
poproszony	o	wyrażenie	zgody	na	przesyłanie	materiałów	marketingowych;	

6) Zapewnienie	bezpieczeństwa	Użytkownikom	Systemu	oraz	ochrony	praw,	mienia	 i	
własności	 Licencjodawcę	 -	 dane	 o	 sposobie	 korzystania	 z	 Systemu	 mogą	 zostać	
wykorzystane	przez	Licencjodawcę	w	celu	zapobiegania	oraz	wykrywania	nadużyć,	
oszustw,	łamania	prawa	oraz	postanowień;	

7) W	 zakresie	 Regulaminu,	 a	 także	 stosowania	 odpowiedzi	 na	 kierowane	 do	
Licencjodawcy	 żądania	 ze	 strony	 uprawnionych	 organów	 państwowych	 oraz	 w	
celach	 zachowania	 zgodności	 funkcjonowania	 działalności	 Licencjodawcy	 z	
obowiązującymi	przepisami	prawa;	

8) Tworzenia	 statystyk	 oraz	 rozwoju	 Systemu	 -	 Licencjodawca	 wykorzystuje	 dane	
dotyczące	 sposobu	 korzystania	 z	 Systemu	 przez	 Użytkowników	 w	 celu	 lepszego	
zrozumienia	ich	zachowań	oraz	preferencji.	Na	podstawie	tych	danych	Licencjodawca	
tworzy	statystyki	oraz	stara	się	zrozumieć	jaki	sposób	przedstawienia	Usługi	będzie	
dla	Użytkownika	satysfakcjonujący	oraz	atrakcyjny;	

9) Umożliwienia	 korzystania	 z	 integracji	 z	 innymi	 systemami	 -	 Licencjodawca	
przetwarza	 dane	 dostępowe	 dla	 aplikacji	 zintegrowanych	 z	 Systemem	 w	 celu	
przekazywania	 informacji	 (np.	 treści	 dokumentów	 w	 przypadku	 integracji	 z	
systemem	CRM	,	kwot	płatności	w	przypadku	integracji	Płatności	on-line	etc.)	do	tych	
aplikacji,	zgodnie	z	zasadami	działania	uruchamianej	przez	Licencjobiorcę	integracji;	

10) Inne	cele	-	Licencjodawca	może	wykorzystywać	dane	osobowe	Użytkowników	w	inny	
sposób,	o	czym	Licencjobiorca	będzie	każdorazowo	informowany,	a	w	przypadku	gdy	
obowiązujące	 prawo	 wymaga	 od	 Licencjodawcy	 posiadania	 dodatkowej	 zgody	 na	
przetwarzanie	danych,	poprosi	on	Użytkownika	lub	Licencjobiorcę	o	jej	wyrażenie;	

10. Licencjodawca	w	celu	zabezpieczenia	przetwarzanych	danych	stosuje	środki	organizacyjne	
i	techniczne	zgodne	z	przepisami	prawa	polskiego	i	unijnego	w	tym	Rozporządzeniem	oraz	
połączenia	szyfrowane	przez	protokół	SSL;	

11. Licencjodawca	przetwarza	powierzone	mu	do	przetwarzania	dane	w	okresie	świadczenia	
Usługi,	 tj.	 od	 momentu	 założenia	 Konta	 w	 Systemie	 do	 30	 dni	 po	 skasowaniu	 Konta	
Użytkownika	w	Systemie.		Okres	trzydziestodniowego	przetwarzania	danych	związany	jest	
z	 istnieniem	 backupów	 Systemu,	 dzięki	 którym	 Licencjodawca	 umożliwia	 zachowanie	
integralności	danych	podczas	świadczenia	Usługi.	 Jeśli	prawo	polskie	 lub	unijne	stanowi	
inaczej,	okres	przetwarzania	danych	może	zostać	wydłużony.	

12. Licencjodawca,	po	zakończeniu	świadczenia	Usług	związanych	z	przetwarzaniem,	zależnie	
od	 decyzji	 Licencjobiorcy	 usuwa	 lub	 zwraca	 mu	 wszelkie	 dane	 osobowe	 oraz	 usuwa	
wszelkie	ich	istniejące	kopie,	chyba	że	prawo	polskie	lub	unijne	nakazują	przechowywanie	
tychże;	

13. Licencjodawca	zobowiązuje	się,	w	ramach	swojej	organizacji,	przetwarzać	powierzone	dane	
ze	 szczególną	 starannością,	 zgodnie	 z	 Rozporządzeniem	 oraz	 innymi	 przepisami	 prawa	
powszechnie	 obowiązującego,	 które	 chronią	 prawa	 osób,	 których	 dane	 dotyczą,	 w	
szczególności	 poprzez	 zastosowanie	 odpowiednich	 środków	 technicznych	 i	
organizacyjnych	zapewniających	ochronę	przetwarzania	danych	osobowych	adekwatną	do	
zagrożeń	 związanych	 z	 przetwarzaniem	 danych	 osobowych,	 o	 których	mowa	w	 art.	 32	
Rozporządzenia;	
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14. Licencjodawca	 zobowiązuje	 się	 do	 nadania	 upoważnień	 do	 przetwarzania	 danych	
osobowych	wszystkim	osobom,	które	będą	przetwarzały	powierzone	dane	w	celu	realizacji	
Umowy	oraz	zobligować	je	do	zachowania	w	tajemnicy	(o	której	mowa	w	art.	28	ust	3	pkt	b	
Rozporządzenia)	 przetwarzanych	 danych	 zarówno	 w	 trakcie	 zatrudniania	 ich	 przez	
Licencjodawcę,	jak	i	po	ustaniu	zatrudnienia;	

15. Biorąc	 pod	 uwagę	 charakter	 przetwarzania,	 w	 miarę	 możliwości	 Licencjodawca	 będzie	
pomagał	 Użytkownikowi	 administrującemu	 danymi	 w	 niezbędnym	 zakresie,	 poprzez	
odpowiednie	środki	techniczne	i	organizacyjne	wywiązać	się	z	obowiązku	odpowiadania	na	
żądania	 osoby,	 której	 dane	 dotyczą,	 w	 zakresie	 wykonywania	 jej	 praw	 określonych	 w	
rozdziale	III	Rozporządzenia	oraz,	uwzględniając	charakter	przetwarzania	oraz	dostępne	
mu	informacje,	będzie	pomagał	administratorowi	wywiązać	się	z	obowiązków	określonych	
w	art.	32–36	Rozporządzenia;	

16. Licencjodawca	po	stwierdzeniu	naruszenia	ochrony	danych	osobowych	bez	zbędnej	zwłoki	
zgłasza	ten	fakt	Licencjobiorcy;	

17. Zgodnie	 z	 art.	 28	 ust.	 3	 pkt	 h	 Rozporządzenia	 Licencjobiorca	 będący	 Administratorem	
danych	powierzanych	Licencjodawcy	ma	prawo	skontrolowania,	czy	środki	zastosowane	
przez	 Licencjodawcę	 przy	 przetwarzaniu	 i	 zabezpieczeniu	 powierzonych	 danych	
osobowych	spełniają	postanowienia	Regulaminu.	Prawo	do	przedmiotowej	kontroli	może	
być	 realizowane	 w	 godzinach	 pracy	 Licencjodawcy	 tj.	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 w	
godzinach	 9:00-16:00,	 z	 wykluczeniem	 dni	 ustawowo	 wolnych	 od	 pracy	 i	 z	 minimum	
siedmiodniowym	 uprzedzeniem	 o	 zamiarze	 dokonania	 kontroli.	 W	 trakcie	 kontroli	
Licencjodawca	 udostępni	 Licencjobiorcy	 administrującemu	 danymi	 powierzanymi	
wszelkie	informacje	niezbędne	do	wykazania	spełnienia	obowiązków	określonych	w	art.	28	
Rozporządzenia;	

18. W	razie	stwierdzenia	uchybień	w	trakcie	kontroli,	Licencjodawca	zobowiązuje	się	do	 ich	
usunięcia	w	terminie	wskazanym	przez	Licencjobiorcę,	jednakże	nie	dłuższym	niż	14	dni;	

19. Licencjobiorca	może	rozwiązać	Umowę	ze	skutkiem	natychmiastowym,	gdy	Licencjodawca,	
pomimo	 zobowiązania	 go	 do	 usunięcia	 uchybień	 stwierdzonych	 podczas	 kontroli,	 nie	
usunie	ich	w	wyznaczonym	terminie	lub	przetwarza	dane	osobowe	w	sposób	niezgodny	z	
niniejszym	Regulaminem;	

20. Korzystanie	 z	 Systemu	 wymaga	 od	 Licencjobiorcy	 oraz	 akceptacji	 niniejszej	 Polityki	
Cookies	 i	 znaczników	 pikselowych,	 jak	 również	 umieszczenia	 po	 stronie	 przeglądarki	
internetowej	 Użytkownika	 tzw.	 plików	 Cookies,	 tj.	 małych	 plików	 tekstowych	 z	
informacjami	 wykorzystywanymi	 przez	 strony	 internetowe,	 łączące	 się	 z	 przeglądarką	
Licencjobiorcy	i/lub	Użytkownika;	

21. Podczas	 korzystania	 z	 Systemu	 Licencjodawca	 pobiera	 z	 przeglądarek	 Użytkowników	 i	
zapisuje	 informacje,	 które	 mogą	 zawierać	 dane	 osobowe.	 Licencjodawca	 pozyskuje	 te	
informacje	korzystając	z	plików	cookies	oraz	znaczników	pikselowych;	

22. Okres	aktywności	plików	cookies:	
1) Czasowe/tymczasowe	 –	 to	 pliki	 automatycznie	 usuwane	 po	 określonej	 dacie	

ważności;	
2) Stałe	–	to	pliki	aktywne	na	przeglądarce	Użytkownika	do	chwili	ich	usunięcia	przez	

Użytkownika,	co	może	zostać	przez	niego	dokonane	w	dowolnym	momencie;	
23. Licencjobiorca	 i/lub	Użytkownik	ma	 prawo	do	 skorzystania	 z	 oferowanych	 przez	 każdą	

przeglądarkę	 możliwości	 przeglądania,	 usuwania	 oraz	 ograniczania	 i	 kontrolowania	



 

Regulamin systemu Warranticon – www.warranticon.com  

przyjmowania	plików	cookie.	W	celu	pozyskania	dodatkowych	informacji	może	zapoznać	
się	 z	 treścią	 pomocy	 lub	 ustawieniami	 prywatności/bezpieczeństwa	 w	 używanej	
przeglądarce.	Usunięcie	plikόw	cookies	może	mieć	 jednak	wpływ	na	poprawne	działanie	
Systemu	i	jego	funkcjonalność;	

24. Pliki	 cookies	oraz	 znaczniki	pikselowe	mogą	być	 również	wykorzystane	przez	podmioty	
trzecie	 (np.	Google,	Facebook)	do	udostępnienia	własnych	 treści	czy	reklam	na	stronach	
internetowych	 lub	 portalach	 w	 oparciu	 o	 zapisy	 z	 tych	 plików	 oraz	 z	 tych	 znaczników	
pikselowych;	

25. Licencjodawca	 wykorzystuje	 następujące	 rodzaje	 plikόw	 cookies	 przekazywane	 przez	
urządzenie	Użytkownika:	
1) Techniczne	–	niezbędne	do	właściwego	funkcjonowania	Systemu	tj.	tymczasowe	pliki	

przechowujące	 sesję	 użytkownika	 oraz	 umożliwiające	 działanie	 i	 usprawniające	
funkcjonowanie	Systemu;	

2) Zewnętrzne	 –	 umieszczane	 przez	 serwisy	 zewnętrzne,	 z	 których	 korzysta	
Licencjodawcę,	a	na	które	nie	ma	wpływu	(np.	serwisy	społecznościowe);	

3) Statystyczne	–	pliki	umożliwiające	prowadzenie	statystyk	Systemu;	
4) Reklamowe	 –	w	 przypadku	 prowadzenia	 kampanii	 reklamowych,	 aby	 dostosować	

reklamę	do	użytkownika	i	zapamiętać	jej	ustawienia;	


