Regulamin IDEONET.PL

Postanowienia wstępne
§1
1.

Niniejszy regulamin Portalu IDEONET.PL określa zasady i warunki udostępniania Portalu jego Klientom
i Użytkownikom.

2.

Właścicielem Portalu jest „2B NET” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Radzyńska 22/22,
zarejestrowany w KRS pod numerem 0000350976 , NIP 7123204554, REGON 060594659.
§2

1.

Portal IDEONET.PL stanowi wirtualne miejsce pracy i wymiany doświadczeń dla specjalistów różnych branż,
ułatwiające Klientom nawiązywanie kontaktów zawodowych, a także pozyskanie specjalistów do realizacji
projektów.

2.

Zakres usług i narzędzi oferowanych w ramach Portalu obejmuje m.in:
1)

Możliwość umieszczenia Profilu kompetencji Klienta,

2)

Forum dyskusyjne,

3)

Zarządzanie projektami i zadaniami

4)

System ocen,

5)

Możliwość zamieszczania ofert współpracy,

6)

Narzędzia do komunikacji pomiędzy Klientami Portalu,

3.

Portal ma charakter społecznościowy, poszczególne treści mogą być tworzone przez Klientów.

4.

Portal IDEONET.PL dostępny jest pod adresem http://www.ideonet.pl. Do korzystania z usług Portalu
wymagana jest przeglądarka www. Minimalne wymagania to IE 9.0, Mozilla Firefox 15.0, Google Chrome
23.0.
§3

Definicje występujące w Regulaminie oznaczają:
1)

Forum – forum dyskusyjne, przestrzeń w ramach Portalu, na którym Użytkownicy mogą dzielić się swoją
wiedzą i doświadczeniem oraz umieszczać opinie i komentarze,

2)

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która spełnia warunki Regulaminu oraz dokonała Rejestracji i wniosła opłatę za użytkowanie Konta,

3)

Konto - konto w Portalu o określonej funkcjonalności,	
   będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są
dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu,

4)

Login – adres e-mail Użytkownika,

5)

Materiały – pliki zamieszczane w Portalu przez Użytkowników

6)

Oferta - odpowiedź na Zlecenie, umieszczona w Portalu, zawierająca zgłoszenie gotowości wykonania usługi
na warunkach określonych w Ogłoszeniu oraz informacje o Kliencie umieszczającym Ofertę,

7)

Operator – zarządzający Portalem „2B NET” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Radzyńska 22/22, 20-850
Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000350976, REGON 060594659, NIP
7123204554

8)

Opłata - należność od Klienta na rzecz Operatora z tytułu korzystania z usług/narzędzi Portalu zgodnie
z Cennikiem,

9)

Portal – niniejszy Portal IDEONET.PL,

10) Profil kompetencji – informacje umieszczone przez Klienta na Koncie o swoim wykształceniu, kwalifikacjach,
specjalistycznej wiedzy, doświadczeniu, zrealizowanych projektach, zainteresowaniach itp.,
11) Projekt – zespół działań realizowany z wykorzystaniem usług i narzędzi Portalu przez Klientów
12) Regulamin- niniejszy Regulamin Portalu,
13) Rejestracja - proces zakładania Konta, umożliwiającego korzystanie z usług i narzędzi w ramach Portalu,
14) Użytkownik anonimowy – osoba odwiedzająca Portal bez Rejestracji lub logowania się,
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15) Użytkownik zalogowany – Użytkownik który dokonał logowania w Portalu poprzez indywidualny login i hasło,
16) Użytkownik – osoba fizyczna, która loguje się do Portalu i dokonuje w nim faktycznych czynności, będąca
posiadaczem Konta lub działająca w imieniu Klienta nie będącego osobą fizyczną,
17) Wykonawca - Klient, którego Oferta została wybrana przez Zlecającego w wyniku odpowiedzi na Zlecenie,
18) Zlecający - Klient poszukujący Wykonawcy poprzez Portal z wykorzystaniem Zlecenia,
19) Zlecenie - szczegółowy opis poszukiwanej przez Zlecającego usługi i wymagań wobec Wykonawcy,
w szczególności rodzaju i zakresu prac, sposobu/technologii i terminu wykonania, kwalifikacji
i doświadczenia Wykonawcy, ewentualnych rekomendacji, sposobu rozliczenia między Zlecającym
i Wykonawcą, itp.
20) Zlecenie Prywatne – oferta skierowana z własnej inicjatywy przez Klienta do innego Klienta w związku z
Profilem kompetencji drugiego Klienta,
§4
1.

Klient we własnym zakresie, poprzez ustawienia prywatności, określa zakres poszczególnych danych na
Koncie, jakie udostępnia grupom Użytkowników lub wszystkim pozostałym Użytkownikom Portalu.

Prawdziwość danych
§5
1.

Użytkownicy są zobowiązani do podawania we wszelkich formularzach, dokumentach i informacjach
zamieszczanych w ramach Portalu wyłącznie prawdziwych danych o Kliencie.

2.

W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Operator wezwie
Użytkownika do niezwłocznego (najdalej w terminie 7 dni) usunięcia nieprawdziwych danych. W przypadku
bezskutecznego upływu tego terminu, Operator ma prawo do zablokowania Konta do czasu usunięcia
nieprawdziwych danych, bez prawa Użytkownika do zwrotu z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Rejestracja
§6
1.

W celu Rejestracji należy:
1)

zapoznać się z Regulaminem,

2)

wypełnić Formularz Rejestracji w sposób kompletny i prawidłowy, w tym w szczególności wpisując Login
i hasło,

3)

wysłać Formularz Rejestracji przez przyciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”,

4)

kliknąć link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail od Operatora aby potwierdzić prawdziwość adresu
e-mail.
§7

1.

Wysłanie Formularza Rejestracji oznacza, że Klient:
1)

zapoznał się z treścią Regulaminu wraz z załącznikami do Regulaminu, rozumie i akceptuje ich treść
oraz zobowiązuje się przestrzegać ich zapisów przy korzystaniu z Portalu,

2)

wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych w granicach niezbędnych
dla korzystania przez Klienta z Portalu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz niniejszym
Regulaminem.

2.

Portal zapewnia Klientowi ochronę jego prywatności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.

Portal zapewnia Klientowi dostęp do jego danych osobowych oraz możliwość ich zmiany, poprawienia,
i uzupełnienia. Klient może żądać usunięcia swoich danych osobowych zawartych w Portalu. Żądanie
usunięcia danych niezbędnych do założenia Konta, będzie oznaczało rezygnację Klienta z korzystania z
usług Portalu i spowoduje usunięcie Konta przez Operatora.
§8

W wyniku Rejestracji Konta, Klient uzyskuje możliwość korzystania z usług i narzędzi Portalu w zakresie
uzależnionym od Typu konta.
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Korzystanie z Portalu
§9
1.

Dostęp do usług i narzędzi Portalu wymaga zalogowania się Użytkownika poprzez każdorazowe podanie
Loginu i hasła.

2.

Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Użytkownika swojego hasła osobom trzecim.
§ 10

1.

Użytkownik może zamieszczać w Portalu wyłącznie Materiały, co do których posiada wszelkie zgody i prawa
własności wymagane przez przepisy prawa (w szczególności przez ustawę o ochronie praw autorskich
i prawa pokrewne, ustawę o własności przemysłowej) oraz nie objęte klauzulą niejawności.
Odpowiedzialność cywilną i karną za zamieszczenie Materiałów w sposób sprzeczny ze zdaniem
poprzedzającym ponosi wyłącznie Użytkownik.

2.

Umieszczane w Portalu Zlecenia i Oferty oraz opinie i komentarze Użytkowników powinny być zgodne z
prawem i dobrymi obyczajami, rzetelne, cenzuralne i nie mogą zawierać treści obraźliwych, wpływać
negatywnie na wizerunek Operatora i Portalu, naruszać warunków Regulaminu, godzić w interesy Operatora
lub też naruszać dobra osobiste osób trzecich. Operator ma prawo usuwania Zleceń i Ofert oraz opinii i
komentarzy, uznanych przez Operatora za nie spełniające warunków określonych w zdaniu poprzedzającym.

3.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Użytkownika umieszczonymi przez niego w Portalu, w tym
danymi zawartymi w Zleceniu albo Ofercie, a danymi rzeczywistymi, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu
ponosi ten Użytkownik.

4.

Reklamy w Portalu mogą być umieszczane przez Użytkowników wyłącznie w miejscu wskazanym przez
Operatora. Reklamy umieszczone poza miejscem wyznaczonym przez Operatora, będą przez Operatora
usuwane.

5.

Treści i materiały zamieszczone w Portalu przez Operatora mogą być wykorzystane poza Portalem
wyłącznie za zgodą Operatora .

6.

Materiały zamieszczone w Portalu przez Użytkowników mogą być wykorzystane poza Portalem wyłącznie za
zgodą Użytkownika który je zamieścił.

7.

Zabronione jest wykorzystywanie mechanizmów mogących zakłócić innym Użytkownikom korzystanie
z Portalu, w szczególności:
1)

wprowadzanie jakichkolwiek zmian stałych elementów stron Portalu,

2)

odczytywanie lub generowanie przez Użytkownika plików typu "cookies",

3)

automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki lub okien dialogowych, w momencie otwierania lub
opuszczania strony zamieszczonej w Portalu,

4)

automatyczne przekierowywanie Użytkownika przeglądającego dane innego Użytkownika lub Zlecenie
na inną stronę internetową,

5)

"śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na
komputerach innych Użytkowników programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody,

6)

ingerowanie w proces składania Ofert i zakłócanie tego procesu ,

Zamieszczanie Zleceń
§ 11
1.

Zamieszczenie przez Klienta Zlecenia w Portalu następuje przez wypełnienie i zatwierdzenie Formularza
Zlecenia, dostępnego w Portalu. Powoduje to udostępnienie Zlecenia innym Klientom.

System Ocen
§ 12
1.

Zlecający i Wykonawca mogą wyrazić w ramach Portalu swoją opinię o przebiegu i realizacji oznaczonego
Projektu.

2.

Ocena może być wystawiona drugiej stronie umowy tylko jeden raz w ramach danego Projektu. Ocenę
wystawia się przez wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Oceny, dostępnego w Portalu.

3.

Klient wystawiający Ocenę ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Oceny.

4.

Ocena jest dostępna wszystkim Użytkownikom i Użytkownikom anonimowym.
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5.

Ocena powinna być konkretna, jednoznaczna, i nie może zawierać:
1) treści o charakterze reklamowym,
2) adresów stron internetowych,

6.

Operator może usunąć Ocenę lub wezwać Użytkownika do jej zmiany, jeżeli to wynika z przepisów prawa (w
szczególności wyroku sądu powszechnego) oraz jeżeli Ocena:
1) została wystawiona niewłaściwemu Klientowi lub do niewłaściwego Projektu, o ile jej treść jednoznacznie
na to wskazuje, lub
2) narusza postanowienia Regulaminu.

Forum dyskusyjne
§ 13
1.

W ramach Portalu Użytkownicy mogą korzystać z Forum.

2.

Na Forum Użytkownicy mogą publikować do wiadomości pozostałych Użytkowników:
1) swoje opinie i komentarze, w tym dotyczące usług innych Użytkowników oraz Portalu,
2) informacje o swojej działalności i działalności innych Użytkowników,
3) informacje i doświadczenia przydatne dla działalności innych Użytkowników oraz Portalu.

3.

Wypowiedzi na Forum może publikować wyłącznie Użytkownik zalogowany.

4.

Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników Portalu lub pod sam Portal.

5.

Użytkownik umieszczający treści na Forum ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

6.

Niedopuszczalne jest umieszczanie na Forum treści i materiałów:
1) sprzecznych z postanowieniami § 10 ust.1 i 2 Regulaminu,
2) umyślnie wprowadzających w błąd osoby zadające pytania związane z Portalem,
3) powielających tematy wypowiedzi,
4) o charakterze spammingu,
5) o charakterze reklamowym, w tym reklamujących inne strony www lub zawierających oferty zawarcia
umowy, w szczególności umowy świadczenia usług,
6) zawierających zachęty lub porady dotyczące naruszania przepisów prawa,
7) naruszających prawa osób trzecich, w szczególności danych osobowych, teleadresowych oraz
korespondencji lub rozmów telefonicznych.

7.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień ust.7, Operator może usunąć jego wypowiedź na
Forum w części lub w całości.

8.

W przypadku uporczywego naruszania przez Użytkownika postanowień ust.7, Operator ma prawo
czasowego lub nieograniczonego w czasie zablokowania Użytkownikowi prawa wypowiedzi na Forum.

Opłaty
§ 14
1.

Niektóre usługi i narzędzia dostępne w ramach Portalu podlegają opłacie.

2.

Wysokość opłat za poszczególne usługi i narzędzia oraz zasady ich pobierania i wystawiania faktur określa
Cennik stanowiący Załącznik do Regulaminu.

3.

Opłaty za czynności świadczone przez Operatora w ramach Portalu uiszczane są przez Klienta na rachunek
bankowy Operatora, za pomocą systemu płatności internetowych lub przelewem.

4.

Rozliczenia dla każdego Konta prowadzone są oddzielnie.

5.

Użytkownik danego Konta ma wgląd w aktualny stan rachunku dotyczących tego Konta (naliczonych opłat w
bieżącym okresie rozliczeniowym, tj. danym miesiącu kalendarzowym). Użytkownik ma również dostęp do
wcześniejszych danych, na wniosek skierowany do Operatora.

Zastrzeżenia dotyczące roli Operatora
§ 15
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1.

Operator umożliwia Klientom korzystanie z usług i narzędzi Portalu zgodnie z Regulaminem.

2.

Operator pełni rolę neutralnego pośrednika usprawniającego proces wyboru Oferty i nawiązanie współpracy
pomiędzy Zlecającym i Wykonawcą

3.

Operator nie uczestniczy ani nie ingeruje w publikacje Użytkowników ani kontakty, transakcje i umowy
pomiędzy Klientami, z wyjątkami określonymi w Regulaminie.
§ 16

1.

Operator nie jest uprawniony i nie dokonuje weryfikacji:
1)

Profilu kompetencji, w szczególności wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia oraz uprawnień do
wykonywania usług, których charakter wymaga takich uprawnień,

2)

uprawnień Klienta do wykorzystywania lub rozporządzania prawami w tym prawami na dobrach
niematerialnych (prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, co do których istnienia udzielił
zapewnienia na swoim Koncie,

3)

uprawnień Klienta do zawierania transakcji i umów z innymi Klientami,

4)

prawdziwości, rzetelności, legalności czy bezpieczeństwa Zleceń i Ofert, składanych przez
Użytkowników,

5)

zdolności płatniczej Klienta,

6)

sposobu, formy ani treści umów i transakcji zawieranych pomiędzy Klientami,

Tym samym Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki i ważność transakcji i umów zawartych między
Klientami w oparciu o dane publikowane na Koncie i w Profilu kompetencji oraz w Zleceniach, Ofertach i
innych informacjach udzielanych przez Klienta w ramach Portalu.
2.

Weryfikacji okoliczności dotyczących Klienta, określonych w ust.1, mogą dokonać we własnym zakresie
zainteresowani Użytkownicy. W tym celu mogą wykorzystać w szczególności narzędzia dostępne w ramach
Portalu (pytania, forum dyskusyjne, oceny, Profil kompetencji), niezależnie od innych przewidzianych
prawem środków.
§ 17

1.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) wyrażane w Portalu Oceny, opinie, komentarze Użytkowników, w tym Użytkowników anonimowych,
2) publikacje i materiały umieszczane w Portalu niepochodzące od Operatora.

2.

Ewentualne roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub innych praw Klientów lub osób trzecich (np.
praw autorskich) mogą być kierowane wyłącznie do Użytkownika który zamieścił daną publikację,

Postępowanie reklamacyjne
§ 18
1.

Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane
przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej
adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
Operator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie .

4.

Operator rozpoznaje reklamację w terminie 2 tygodni od daty jej otrzymania (albo terminu otrzymania
uzupełnienia jeżeli było ono konieczne zgodnie z ust.3).

5.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Użytkownika składającego reklamację.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail,
wskazany przez tego Użytkownika.

Postanowienia końcowe
§ 19
1.

Klienci i Użytkownicy Portalu zobowiązani są stosować się do zapisów Regulaminu. W przypadku
nieprzestrzegania Regulaminu przez danego Użytkownika, Operator może:
1)
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2.

2)

zablokować temu Użytkownikowi dostęp do usług i narzędzi Portalu, z których wykorzystywaniem
związane są naruszenia Regulaminu,

3)

zaprzestać świadczenia temu Użytkownikowi dalszych usług i uniemożliwić korzystanie z Portalu, jeżeli
Użytkownik nie zaniecha czynności sprzecznych z regulaminem zgodnie z wezwaniem Operatora.

Osoby zainteresowane Rejestracją nie mają roszczenia o otwarcie Konta i uzyskanie statusu Klienta.
Operator może z ważnych przyczyn odmówić otwarcia Konta, w szczególności w przypadku działania tej
osoby na niekorzyść Portalu lub działania w sposób sprzeczny z celami Portalu albo sprzeczny z prawem.
§ 20

1.

Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Portalu bez podania przyczyn, poprzez złożenie
Operatorowi stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.

2.

Rezygnacja z Korzystania z Portalu nie zwalnia Klienta z rozliczenia z Operatorem należności finansowych
z tytułu wykorzystanych narzędzi i usług zgodnie z Cennikiem.
§ 21

Prawem właściwym dla usług świadczonych przez Operatora dla Klientów w ramach Portalu jest prawo polskie.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez
polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Operatora.
§ 22
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne,
pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
§ 23
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z
dniem podpisania. Każda zmiana Regulaminu jest ogłaszana niezwłocznie na stronie Portalu.
§ 24
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2012
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