A

Warunki usług Regulamin e-sklepu i Regulamin z Gwarancją Premium

Jeżeli Umowa przewiduje również prawo do użytkowania generatora tekstów prawnych Trusted Shops, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym
podpunkcie:
osobom trzecim, o ile powyższe wykracza poza ramy wykorzystania
A1
Spełnienie przesłanek koniecznych do korzystania z
zgodnego z przeznaczeniem, jest zabronione.

generatora tekstów prawnych Trusted Shops
A1.1

Generator tekstów prawnych Trusted Shops służy do generowania
informacji odnośnie ochrony danych (polityka prywatności),
regulaminu oraz pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy z
przeznaczeniem do wykorzystania w sklepach internetowych
prowadzących sprzedaż towarów konsumentom, których zwykłe
miejsce pobytu znajduje się na terytorium Polski. W szczególności
obowiązują warunki ograniczające wykorzystanie tekstów na stronie
internetowej sklepu zgodnie z opisem zakresu usługi (Regulamin z
Gwarancją. Opis usługi).

A1.2

W przypadku, gdy Członek korzysta z generatora tekstów prawnych
Trusted Shops, obowiązują niżej wymienione ograniczenia
wykorzystania tekstów na stronie internetowej sklepu:

a.

Sklep korzystający z wygenerowanych tekstów może oferować
jedynie towary przeznaczone do sprzedaży konsumentom, którzy
posiadają zwykłe miejsce pobytu na terytorium Polski. Wykorzystanie
wygenerowanych tekstów na stronach internetowych sklepów, które w
Internecie oferują (również) realizację usług, lub takich sklepów, w
których umowa zawierana jest poza stroną internetową sklepu (na
przykład zamówienia drogą telefoniczną), nie jest objęte umową.

b.

Niedozwolone jest korzystanie z tekstów pochodzących z generatora
Trusted Shops w sklepach, które sprzedają towary objęte przymusem
kontraktowym lub towary, w stosunku do których obowiązują inne
ustawowe ograniczenia w zakresie ich nabywania, w szczególności
wydawnictwa przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich, alkohol oraz
broń.

c.

Przy stosowaniu wygenerowanej polityki prywatności należy zwracać
uwagę na zakaz udostępniania danych poza obszar UE oraz zakaz
udostępniania danych, na udostępnienie których należy uzyskać
odrębną zgodę klienta.

A2

Obowiązki w przypadku użytkowania
tekstów prawnych Trusted Shops

A2.1

Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich danych
dostępu (nazwa użytkownika i hasło) przed nieuprawnionym
wykorzystaniem przez osoby trzecie oraz do zachowania poufnego
charakteru hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania Trusted Shops w przypadku
uzasadnionego podejrzenia co do wystąpienia przypadku
nieuprawionej rejestracji.

A2.2

Użytkownik zobowiązany jest do udzielenia prawidłowych odpowiedzi
na pytania zamieszczone w generatorze tekstów prawnych i ponosi
odpowiedzialność za ich poprawność. Wszystkie pytania i wskazówki
należy starannie przeczytać i stosować się do nich. W przypadkach, w
których użytkownik ma możliwość wprowadzenia informacji w polach
tekstowych, dozwolone jest wprowadzenie tylko takich informacji,
które są tam przewidziane i które nie są sprzeczne z zadanym
pytaniem oraz wskazówkami zamieszczonymi w systemie. Za
informacje
wprowadzone
w
polach tekstowych wyłączną
odpowiedzialność ponosi użytkownik.

generatora

A2.3

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych Trusted Shops
nie może i nie jest uprawniony do świadczenia doradztwa prawnego.
W przypadku wątpliwości na Członku spoczywa obowiązek
zasięgnięcia fachowej porady prawnika.

A2.4

Po zakończeniu edycji tekstu w modułach generatora tekstów
prawnych użytkownik zobowiązany jest do starannego przeczytania
wygenerowanych protokołów i skontrolowania ich pod kątem
zgodności. Użytkownik zobowiązany jest zadbać o to, aby nie
powstała sprzeczność między stanem faktycznym dotyczącym jego
sklepu internetowego i odpowiedziami udzielonymi na zadane
pytania.

A3

Prawo do wykorzystywania przez generatora tekstów
prawnych wygenerowanych tekstów

A3.1

Trusted Shops udziela użytkownikowi niewyłącznego, ograniczonego
do okresu obowiązywania umowy i niezbywalnego prawa do
wykorzystywania wygenerowanych w języku polskim tekstów
wyłącznie na użytek własny i jedynie na uzgodnionej stronie
internetowej.

A3.2

Wykorzystanie na kolejnych stronach internetowych, które nie
stanowią przedmiotu Umowy, wykorzystanie wykraczające poza
użytkowanie zgodne z przeznaczeniem lub udostępnianie tekstów

A3.3

Użytkowanie generatora tekstów prawnych Trusted Shops nie
obejmuje udzielenia prawa do używania jakichkolwiek oznaczeń
Trusted Shops, w tym m.in. znaków słownych / znaków graficznych /
znaków słowno-graficznych (logo). Użytkownikowi zabrania się
używania jakichkolwiek oznaczeń Trusted Shops, w tym m.in. znaków
słownych / znaków graficznych / znaków słowno-graficznych lub
stwarzania wrażenia, że jego strona internetowa jest sprawdzana
przez Trusted Shops, chyba, że do takich działań jest on
upoważniony z tytułu zawartej Umowy Członkowskiej Trusted Shops
lub udzielenia mu w inny sposób przedmiotowej licencji przez Trusted
Shops.

A3.4

Trusted Shops udostępnia użytkownikowi teksty zawierające również
znaki słowne „Trusted Shops“. Użytkownik ma prawo do używania
znaków (zawartych w w/w tekstach) słownych w korespondencji
handlowej wyłącznie w sytuacji, gdy wykorzystuje – w ramach tej
korespondencji - powyższe teksty, i to jedynie w okresie
obowiązywania umowy. Powyższe prawo wygasa, gdy udostępnione
teksty zostaną zmienione lub uzupełnione.

A4

Wykorzystanie wygenerowanych tekstów

A4.1

Użytkownik ponosi sam odpowiedzialność za prawidłowe
wykorzystanie tekstów w swoim sklepie internetowym. Musi on przy
tym zwracać w szczególności uwagę na to, aby nie powstała
sprzeczność między wygenerowanymi tekstami i kolejnymi stronami
wykorzystywanymi w sklepie (np. "FAQ" – najczęściej zadawane
pytania, "Informacje dla klientów" Trusted Shops nie ponosi
odpowiedzialności za informacje wprowadzone przez użytkownika w
polach tekstowych. Wprowadzanie zmian w wygenerowanych
tekstach jest niedozwolone, przy czym uzupełnienia lub skreślenia
uważane są również za zmiany. W ramach udostępnianego przez
Trusted Shops systemu użytkownik nie może zamieszczać treści o
charakterze bezprawnym.

A4.2

Trusted Shops informuje użytkownika drogą mailową oraz w ramach
systemu internetowego o zmianach stanu prawnego, istotnych w
odniesieniu do wygenerowanych tekstów oraz przekazuje
użytkownikowi instrukcje co do wymaganego działania, które
użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wykonać. Użytkownik
zobowiązany jest zapewnić odbiór powyższych informacji, w
szczególności poprzez regularne przeglądanie folderów spamu (w
ramach zarządzanego przez siebie konta poczty elektronicznej). W
czasie nieobecności użytkownik zobowiązany jest zapewnić
możliwość odbioru zmian i odpowiednich powiadomień dotyczących
wymaganych zmian oraz ich wprowadzenie.

A4.3

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ponownego
udzielenia odpowiedzi na pytania w przypadku, gdy po dniu
ostatniego generowania tekstów wprowadza zmianę w swoim sklepie
internetowym dotyczącą faktów ujętych w pytaniach.

A5

Zapewnienie wsparcia w ramach usługi Regulamin z
Gwarancją Premium

A5.1

Niżej wymienione zapewnienie wsparcia (gwarancja) obowiązuje
wyłącznie w stosunku do Członków, którzy zamówili je jako opcję
dodatkową do Umowy Członkowskiej. Niniejsze zapewnienie nie
narusza praw Członka do wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z
obowiązujących przepisów prawa, które to roszczenia współistnieją z
niniejszym zapewnieniem i których niniejsze zapewnienie nie
ogranicza.
Zakres zapewnienie wsparcia (gwarancji)W ramach niniejszego
zapewnienia i pod warunkiem spełnienia przez Członka przesłanek
koniecznych do korzystania z generatora tekstów prawnych Trusted
Shops, Trusted Shops udziela Członkowi wsparcia w przypadku
otrzymania przez Członka zgłoszenia wobec niego roszczeń z tytułu
zgodnego z Umową wykorzystania tekstów wygenerowanych przez
generator tekstów prawnych, stosownie do poniższych regulacji:

A5.2

•

Trusted Shops bada zasadność roszczenia i informuje
Członka o wyniku postępowania wyjaśniającego.

•

W przypadku, gdy roszczenie jest zasadne, Trusted Shops
ponosi
odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

W przypadku, gdy w ocenie Trusted Shops zgłoszone roszczenia są
niezasadne, Trusted Shops, w ramach niniejszego zapewnienia,
pokryje koszty obsługi prawnej ze strony podmiotu wyznaczonego
przez Trusted Shops, należne do chwili zakończenia postępowania
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przed sądem drugiej instancji, zwalniając z tego obowiązku Członka.
Dalsze roszczenia z tytułu niniejszego zapewnienia są wykluczone.
A5.3

Obowiązek współpracy
W przypadku, gdy osoby trzecie grożą Członkowi dochodzeniem
roszczeń lub faktycznie takie roszczenia zgłoszą, wówczas Członek
zobowiązany jest niezwłocznie, zgodnie z prawdą oraz w szczegółach
poinformować o tym fakcie Trusted Shops oraz udostępnić Trusted
Shops wszelkie informacje, które są niezbędne do zbadania
zasadności roszczeń. Członek zobowiązany jest do współudziału w
procesie obrony w ramach postępowania sądowego w sposób przez
niego wykonalny, tj. poprzez udostępnienie informacji oraz ewent.
złożenie wymaganych oświadczeń.
W przypadku, gdy Członek nie zgadza się z wynikiem postępowania
wyjaśniającego przeprowadzonego przez Trusted Shops lub
propozycjami ze strony Trusted Shops co do sposobu postępowania,
wówczas zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie
Trusted Shops. W razie nieosiągnięcia porozumienia co do dalszego
postępowania Trusted Shops może odmówić dalszych świadczeń z
tytułu niniejszego zapewnienia. Powyższa regulacja nie narusza
prawa Członka do wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z
obowiązujących przepisów prawa. Przedmiotowe roszczenia
przysługują mu bez ograniczeń.

A5.4

Utrata prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszego
zapewnienia
W każdym indywidualnym przypadku niewywiązywania się Członka z
obowiązków nałożonych na niego z tytułu niniejszego zapewnienia
oraz z obowiązków, o których mowa w pkt. A2, następuje utrata
prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszego zapewnienia.
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