
REGULAMIN SERWISU 

www.561.srw.com.pl

Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.561.srw.com.pl  prowadzony jest 

przez  „SRW”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Mikołowie,  ul.  Wrzosowa  2,  43-190  Mikołów,  wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem: 0000262711, 

NIP: 6781033611, REGON: 350575979, kapitał zakładowy: 150.000,00 zł (w całości wpłacony), 

adres e-mail: dok@srw.com.pl, zwaną dalej Usługodawcą.

Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.561.srw.com.pl 

określa  warunki  i  zasady korzystania  z  Serwisu oraz sposób świadczenia  przez  Usługodawcę 

usług drogą elektroniczną, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta. 

Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  realizacją  postanowień 

Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o 

zasady  wskazane  w  Polityce  Prywatności  opublikowanej  na  stronie  Serwisu  internetowego 

www.561.srw.com.pl.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Każda  osoba,  której  dane 

osobowe przetwarza Usługodawca ma m.in.  prawo do wglądu w ich  treść  oraz prawo do ich 

aktualizacji i poprawiania.

Serwis jest przeznaczony dla klientów Usługodawcy, tj. przedsiębiorców z branży transportowej. 

Serwis nie jest przeznaczony dla Konsumentów. Do Serwisu nie mają zastosowania przepisy z 

zakresu prawa konsumenckiego. 

Spis treści:

§ 1. Definicje

§ 2. Postanowienia ogólne

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną 

§ 4. Umowa o świadczenie usług

§ 5. Prawa autorskie

§ 6. Postanowienia końcowe
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§ 1. Definicje

1. Klient -  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  niebędąca  osobą 

prawną,  której  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,  prowadząca  we  własnym  imieniu 

działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła Umowę z Usługodawcą.

2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 

93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

3. Konsument -  osoba  fizyczna,  dokonująca  z  przedsiębiorcą  czynności  prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto –  Usługa  elektroniczna,  oznaczony  indywidualną  nazwą  (loginem)  i  hasłem 

podanym  przez  Klienta  zbiór  danych  w  systemie  teleinformatycznym  Usługodawcy,  w 

którym gromadzone są dane podane przez Klienta (szczegółowe informacje znajdują się w 

Polityce prywatności).

5. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego.

6. Serwis  internetowy –  serwis  internetowy  Usługodawcy  dostępny  pod  adresem strony 

internetowej www.561.srw.com.pl.

7. Usługa – dostępna w Serwisie internetowym usługa polegająca na korzystaniu z aplikacji 

dostępnej  na  stronie  www.561.srw.com.pl,  będąca  przedmiotem Umowy  o  świadczenie 

usług zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na 

rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego.

9. Usługodawca –  „SRW” Sp. z o.o.

10. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną,  której  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,  prowadząca  we  własnym  imieniu 

działalność  gospodarczą lub  zawodową -  która zawarła  Umowę o świadczenie usług z 

Usługodawcą, a także która korzysta z Usług/Usługi elektronicznej dostępnej na stronie 

Serwisu www.561.srw.com.pl.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest  nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej  www.561.srw.com.pl,   w 

sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie 

jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień 

Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w 

oparciu  o  zasady  wskazane  w  Polityce  Prywatności  opublikowanej  na  stronie  Serwisu 

internetowego.
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3. Usługodawca  oświadcza,  że  przestrzega  wszelkich  zasad  ochrony  danych  osobowych 

Klientów przewidzianych przepisami prawa.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oraz usług oferowanych 

przez  Usługodawcę  za  jego  pośrednictwem  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa 

obowiązującego na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  postanowieniami Regulaminu, 

zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz 

praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest 

dostarczanie przez Użytkownika treści o bezprawnym charakterze.

5. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez 

stosowanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  w  celu  ich  zabezpieczenia. 

Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych 

drogą  elektroniczną  może  być  zagrożone  przedostaniem  się  do  systemu 

teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również 

nieuprawnionym  dostępem  do  danych  Użytkownika  przez  osoby  trzecie.  W  celu 

minimalizacji  zagrożeń,  Użytkownik  powinien  stosować  odpowiednie  zabezpieczenia 

techniczne.

6. Korzystanie  z  Serwisu  internetowego  oznacza  każdą  czynność  Użytkownika,  która 

prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na 

stronie internetowej Serwisu internetowego.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system 

teleinformatyczny,  z  którego  korzysta  Użytkownik  następujących  minimalnych  wymagań 

technicznych:

 a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

 b) dostęp do poczty elektronicznej,

 c) przeglądarka  internetowa  obsługująca  pliki  cookies  (Mozilla  Firefox  w  wersji  17.0  i 

wyższej,  Internet  Explorer  w  wersji  10.0  i  wyższej,  Opera  w wersji  12.0  i  wyższej,  

Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w 

wersji 25.10586.0.0 i wyższej),

 d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,

 e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi 

JavaScript.

 2. Użytkownik  ponosi  opłaty  związane  z  dostępem  do  sieci  Internet  i  transmisją  danych 

zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 3. Usługi świadczone w ramach Serwisu są przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 
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godziny na dobę.  Informacja  o  ewentualnych przerwach w świadczeniu  Usług zostanie 

udostępniona w witrynie Serwisu internetowego lub zostanie przesłana na adres poczty 

elektronicznej.

 4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 4. Umowa o świadczenie usług

1. Serwis  stanowi  dodatkową  Usługę,  która  jest  elementem  kompleksowej  Umowy  o 

świadczenie usług między Klientem a Usługodawcą.

2. Warunkiem  możliwości  świadczenia  Usługi  związanej  z  Serwisem  jest  posiadanie 

aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po założeniu Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez 

Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne.

4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi polegającej 

na  możliwości  korzystania  z  Serwisu  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia 

rozpoczęcia  świadczenia  usługi.  Prawo  odstąpienia  przysługuje  w  takim  wypadku  bez 

podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem 

natychmiastowym  i  bez  wskazywania  przyczyn  poprzez  przesłanie  odpowiedniego 

oświadczenia.

6. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi 

za Usługę zostaje wyłączona. Klientowi nie przysługuje również gwarancja. 

§ 5. Prawa autorskie

Prawa  do  wszystkich  materiałów  zamieszczonych  w  Serwisie  zastrzeżone  są  na  rzecz 

Usługodawcy lub podmiotów uprawnionych (np. autorów technologii/bibliotek wykorzystanych przy 

tworzeniu Serwisu).

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i  w języku polskim za pośrednictwem 

Serwisu internetowego.

2. Usługodawca  respektuje  wszelkie  prawa  Klienta  obowiązujące  na  podstawie  przepisów 

prawa polskiego.

3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana 

przepisów prawa.
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4. W  sytuacji,  gdy  zmiana  Regulaminu  skutkowałaby  wprowadzeniem  nowych  opłat  lub 

podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa 

do odstąpienia od umowy.

5. O każdorazowej zmianie Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Klientów 

na stronie internetowej Serwisu internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu 

ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2019 r.
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