
Regulamin	SologoSystem	

§	1	(Przedmiot	Regulaminu)	

1. Na	podstawie	przepisów	prawa	w	szczególności	ustawy	z	dnia	18	lipca	2002	roku	o	świadczeniu	usług	
drogą	elektroniczną	MuchMore	Mateusz	Lewandowski	z	siedzibą	w	Gdańsku,	przy	ul.	Trzy	Lipy	3,	 	NIP	
5891918215,	 REGON	 222093490,	 (zwany	 dalej	 	 „Operatorem”)	 tworzy	 niniejszy	 Regulamin	 serwisu	
SologoSystem	(dalej	jako	„Regulamin”).	

2. Regulamin	 określa	 zasady	 udostępnienia	 osobom	 trzecim	 treści	 zlokalizowanych	 pod	 adresem	
SologoSystem	pod	adresem	 internetowym	hWps://sologosystem.pl	oraz	hWps://panel.sologosystem.pl	
(dalej	jako	„Serwis”)	w	tym	możliwości	 	zamieszczania	zlecania	Operatorowi	realizacji	udostępnianych	
w	Serwisie	usług.	

3. Usługobiorcą	 i	nabywcą	usług	oferowanych	w	Serwisie	 jest	każdy	zarejestrowany	użytkownik	Serwisu	
lub	użytkownik	Serwisu	korzystający	z	 jego	treści	bez	rejestracji	 (dalej	 jako	„Użytkownik”),	przy	czym	
korzystanie	 z	 usług	 Operatora	 ograniczone	 zostaje	 wyłącznie	 do	 osób	 fizycznych	 prowadzących	
działalność	gospodarczą	oraz	osób	prawnych	i	jednostek	organizacyjnych	nie	posiadających	osobowości	
prawnej.	 Operator	 ze	 względu	 na	 specyfikę	 realizowanych	 usług	 nie	 świadczy	 ich	 na	 rzecz	
konsumentów.	

§	2	(Zakres	świadczonych	usług)	

W	ramach	Serwisu	Operator	świadczy	następujące	usługi		(dalej	jako	„Usługa”	lub	„Usługi”):	

1. Rejestracja	 i	 utrzymywanie	 kont	 Użytkowników	 w	 ramach	 Serwisu	 rejestrujących	 aktywność	
Użytkowników	oraz	umożliwiających	ich	identyfikację	i	korzystanie	z	usług	Operatora	(dalej	jako	„Konto	
Użytkownika”)	

2. Zautomatyzowana	 procedura	 porównywania	 zgłoszonych	 do	 rejestracji	 w	 ostatnich	 3	 miesiącach	
(rozpoczynając	od	dnia	skutecznego	zawarcia	umowy	na	świadczenie	Usługi	 	do	przedostatniego	dnia	
ważności	 Usługi,	 w	 okresach	 dziennych,	 raportowanych	 Użytkownikowi	 kolejnego	 dnia)	 znaków	
towarowych	(w	rozumieniu	Ustawy	z	dnia	30	czerwca	2000r.	Prawo	własności	przemysłowej)		z	znakiem	
towarowym	wskazanym	przez	Użytkownika	(dalej	jako	„Weryfikacja”).	Weryfikacja	realizowania	jest	w	
zakresie	 zleconym	 przez	 Użytkownika	 w	 oparciu	 o	 kryterium	 ilości	 baz	 danych	 i	 klas	 danych	
weryfikowanych	przez	Operatora	 (krajowe,	unijne	 ,	 klasy	nicejskie	 etc.),	 których	 aktualna	 lista	 jest	w	
ramach	Załącznika	nr	1.	

3. Generowanie	 cyklicznych	 (miesięcznych)	 raportów	 z	 prowadzonej	 zautomatyzowana	 procedury	
porównywania	znaków	towarowych,	zgodnie	z	określonym	przez	użytkownika	zakresem.	Generowane	
raporty	w	formacie	PDF	są	dostępne	przez	Konto	Użytkownika.	

§	3	(Warunki	korzystania	z	Usług)	

1. Do	 korzystania	 z	 Usług	 wymagane	 jest	 posługiwanie	 się	 przez	 Użytkownika	 stacją	 roboczą	 (w	 tym	
komputer,	 tablet,	 	 telefon)	 wyposażoną	 w	 przeglądarkę	 internetową	 z	 obsługą	 plików	 cookies	 i	
technologii	JavaScript,	program	do	odczytywania	plików	pdf	oraz	połączenia	z	Internetem.	

2. Udostępnienie	pełnego	zakresu	Usług	wymaga:	

a. Rejestracji	Użytkownika	w	Serwisie	i	zaakceptowania	Regulaminu	

b. Złożenie	 oświadczeń	 wymaganych	 przez	 Operatora	 oraz	 podanie	 danych	 zgodnie	 z	 wymogami	
formularza	rejestracji	

c. Złożenia	zlecenia	na	Usługę	zgodnie	z	udostępnianym	formularzem	zlecenia	oraz	w	wypadku	Usług	
odpłatnych	uiszczenie	wynagrodzenia	za	zamawianą	Usługę.	
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3. Zakazuje	 się	 wykorzystywania	 Serwisu	 dla	 celu	 przesyłania	 treści	 naruszających	 prawo	 lub	 dobre	
obyczaje.	

4. Korzystanie	 z	 Serwisu	 w	 ramach	 jego	 podstawowej	 funkcjonalności	 jaką	 jest	 informowanie	
Użytkowników	o	jego	zawartości	oraz	świadczonych	Usługach	jest	nieodpłatne	i	nie	wymaga	rejestracji.	

5. Operator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 wyrejestrowania	 Użytkownika	 z	 Serwisu	 w	 wypadku	 naruszania	
Regulaminu	 lub	wykorzystywania	Serwisu	niezgodnie	z	 jego	przeznaczeniem	 lub	z	naruszeniem	zasad	
współżycia	społecznego.	

§	4	(Warunki	zawierania	i	wykonywanie	umów	na	korzystanie	z	Serwisu)	

1. Zawieranie	 umowy	 na	 korzystanie	 z	 Serwisu	 dokonywane	 jest	 poprzez	 rejestrację	 w	 Serwisie	 oraz	
związaną	z	powyższym	akceptacją	Regulaminu.	Umowa	taka	zawierana	jest	na	czas	nieokreślony	i	może	
być	 w	 każdej	 chwili	 wypowiedziana	 przez	 Użytkownika	 w	 formie	 pisemnej	 lub	 elektronicznej	 (za	
pośrednictwem	stosownej	opcji	Serwisu),	przy	czym	w	wypadku	gdy	wypowiedzenie	złożone	zostało	w	
okresie	 realizacji	 zleconej	 odpłatnej	 Usługi,	 wypowiedzenie	 jest	 skuteczne	 z	 chwilą	 zakończenia	
realizacji	zamówionego	okresu	realizacji	Usługi.		

2. Operator	 może	 wypowiedzieć	 umowę	 na	 korzystanie	 z	 Serwisu	 z	 ważnych	 przyczyn	 za	 7	 dniowym	
terminem	 wypowiedzenia,	 w	 	 szczególności	 w	 sytuacji	 zmiany	 przepisów	 prawa,	 wydania	 decyzji	
administracyjnych	odnośnie	Serwisu,	istotnej	zmianie	otoczenia	ekonomicznego	skutkującego	istotnym	
w	 racjonalnej	ocenie	 zwiększeniem	koszt	 funkcjonowania	 Serwisu	 lub	Operatora.	W	przedmiotowym	
wypadku	 w	 odniesieniu	 do	 Usług	 odpłatnych	 zwrotowi	 na	 rzecz	 Użytkownika	 podlega	 uiszczone	
wynagrodzenie	w	części	obejmującej	okres	pozostały	do	upływu	terminu	ważności	Usługi.	

3. Operator	w	wypadku	zajścia	uzasadnionych	potrzeb,	w	szczególności	przerw	konserwacyjnych	zastrzega	
sobie	prawo	czasowego	wyłączenia	Serwisu	lub	ograniczenia	dostępności	jego	funkcjonalności.	

4. Operator	 zastrzega	 sobie	 możliwość	 przeprowadzania	 w	 ramach	 Serwisu	 dodatkowych	 akcji	
promocyjnych,	w	tym	udzielania	rabatów	i	innych	form	promowania	Serwisu.	Każdorazowo	taka	akcja	
promocyjna	odbywa	się	na	podstawie	odrębnego	regulaminu	promocji,	w	zakresie	 jego	postanowień	
mającego	pierwszeństwo	przed	niniejszym	Regulaminem.	

5. Wymogiem	 świadczenia	 Usługi	 Weryfikacji	 jest	 wypełnienie	 formularza	 danych	 udostępnianych	 w	
Serwisie	 oraz	 załadowanie	 danych	 graficznych	 wskazanych	 zgodnie	 z	 instrukcją	 uzupełniania	 w/w	
formularza	

6. Świadczenie	Usług	w	 zakresie	Weryfikacji	 jest	 odpłatne.	Wobec	 specyfiki	 Usługi	 Zapytania	 związanej	
funkcjonalnie	 z	 Weryfikacją	 (ocena	 informacji	 przekazanych	 w	 ramach	 Weryfikacji)	 	 choć	 jest	 ona	
nieodpłatna	to	świadczona	jest	wyłącznie	na	rzecz	nabywców	odpłatnej	Usługi	Weryfikacji.	

7. Operator	po	otrzymaniu	płatności	wysyła	na	adres	email	Użytkownika	za	pośrednictwem	adresu	email	
noreply@sologosystem.pl	 stosowną,	 czytelną	 fakturę	 VAT	 w	 wersji	 elektronicznej.	 Dla	 uniknięcia	
wszelkich	 wątpliwości	 przyjmuje	 się,	 że	 akceptacja	 Regulaminu	 oznacza	 również	 wyrażenie	 przez	
Użytkownika	 zgody	 w	 rozumieniu	 art.	 106n	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 11	 marca	 2004	 r.	 o	 podatku	 od	
towarów	i	usług	na	otrzymywanie	od	Usługodawcy	faktur	drogą	elektroniczną.	

8. Warunkiem	 rozpoczęcia	 świadczenia	 Usług	 w	 zakresie	Weryfikacji	 jest	 wpłata	 przez	 Użytkownika	 za	
pośrednictwem	 udostępnionych	 narzędzi	 płatności	 (usługa	 agenta	 rozliczeniowego	 PayU)	 lub	
bezpośrednio	 na	wskazane	 przez	Operatora	 konto	 środków,	 odpowiadających	wartości	 zamówionych	
Usług.	Każdorazowo	w	celu	udokumentowania	oferty	zawarcia	umowy	na	Usługi	odpłatne	w	wypadku	
bezpośredniej	zapłaty	(bez	udziału	agenta	rozliczeniowego),	Operator	udostępni	Użytkownikowi	fakturę	
proforma.	Za	dzień	zlecenia	do	realizacji	Usługi	odpłatnej	uznaje	się	dzień	otrzymania	przez	Operatora	
informacji	o	zaksięgowaniu	środków	przez	agenta	rozliczeniowego,	w	godzinach	roboczych,	tj.	 	w	godz.	
8-16	w	dniach	roboczych.		



9. Efekty	 realizacji	 Usługi	 Weryfikacji	 udostępniane	 będą	 Użytkownikowi	 do	 3	 dni	 roboczych	 poprzez	
udostępnienie	 efektów	 Weryfikacji	 w	 Koncie	 Użytkownika,	 oraz	 poprzez	 notyfikacje	 mailową	 w	
wypadku	 wykrycia	 znaków	 towarowych	 zdaniem	 Systemu	 zbliżonych	 do	 znaku	 Użytkownika	 ,	 w	
dziennym	modelu	 realizacji	 Usługi,	 gdzie	 rezultaty	Weryfikacji	 udostępniane	 są	 następnego	 dnia	 po	
dokonaniu	 przeglądu	 baz	 danych.	 Efekty	 realizacji	 Usług	 Weryfikacji	 będą	 również	 dostępne	 w	
raportach	PDF.	

§	5	(Reklamacje)	

1. Użytkownik	 może	 złożyć	 reklamację	 dotyczącą	 świadczenia	 przez	 Operatora	 	 usługi	 na	 rzecz	
Użytkownika.		

2. Reklamacja	 może	 złożona	 zostać	 	 w	 formie	 elektronicznej	 na	 adres	 reklamacje@sologosystem.pl.	
Reklamacja	powinna	zawierać	opis	zgłaszanych	zastrzeżeń	oraz	dane	Użytkownika,	a	także	stanowisko	
Użytkownika	w	sprawie,	która	reklamacja	obejmuje.		

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

4. Operator	 pozostawia	 bez	 rozpoznania	 reklamacje,	 które	 nie	 zawierają	 danych	 umożliwiających	
identyfikację	Użytkownika.		

5. Operator	w	terminie	14	dni	od	dnia	otrzymania	reklamacji,	udziela	Użytkownikowi	odpowiedzi,	która	
jest	 wysyłana	 na	 adres	 e-mail	 przypisany	 do	 Konta	 Użytkownika.	 W	 szczególnie	 uzasadnionych	
przypadkach	Operator	może	 przekazać	 odpowiedź	 na	 inny,	wskazany	 przez	 składającego	 reklamację,	
adres	e-mail.	

6. Strony	 niniejszym	 ustalają	 iż	 warunkiem	 koniecznym	 podjęcia	 jakichkolwiek	 działań	 prawnych	
związanych	świadczeniem	Usług	przez	Operatora	jest	wyczerpanie	procedury	reklamacyjnej.	

§6	(Dane	osobowe)	

1. Administratorem	 danych	 osobowych	 Użytkowników	 objętych	 formularzem	 rejestracyjnym	 i	
ewentualnymi	zmianami	dokonanymi	przez	Użytkownika	jest	Operator.		

2. Dane	 osobowe	 przetwarzane	 są	 zgodnie	 z	 przepisami	 prawa,	 w	 szczególności	 zgodnie	 z	
Rozporządzeniem	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	z	dnia	27	kwietnia	2016	r.	w	sprawie	ochrony	
osób	fizycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	 i	w	sprawie	swobodnego	przepływu	
takich	 danych	 oraz	 uchylenia	 dyrektywy	 95/46/WE	 (dalej	 zwanym	 RODO),	 przy	 czym	 ich	
wykorzystywanie	następuje	wyłącznie	dla	celów	realizacji	Usług.	

3. Operator	przetwarza	dane	osobowe	Użytkowników,	ponieważ	jest	to	niezbędne	do	wykonania	umowy	
zawartej	z	Użytkownikiem,	w	tym	do:		

a. umożliwienia	świadczenia	usługi	drogą	elektroniczną,	dokonywania	zamawiania	i	realizacji	Usług	

b. obsługi	 technicznej,	 zakładania	 i	 zarządzania	 Kontem	 Użytkownika,	 zapewnienia	 obsługi	 Konta	
Użytkownika	i	transakcji	

c. kontaktowania	się,	w	tym	w	celach	związanych	ze	świadczeniem	Usług	

d. przetwarzania	danych	dla	celów	podatkowych	i	rachunkowych	zgodnie	z	przepisami	prawa	

4. Operator	przetwarza	też	dane	osobowe	Użytkownika	w	celach	realizacji	Usług,	na	podstawie	prawnie	
uzasadnionego	interesu	Operatora,	którym	jest	realizacja	wiążących	Stron	Umowy.	

5. Podstawą	prawną	przetwarzania	danych	osobowych	Użytkowników	jest	zawarcie	przez	niego	umowy	o	
świadczenie	Usług	oraz	zgody	udzielane	przy	zawarciu	umów	o	świadczenie	Usług.	



6. Operator	wskazuje,	iż	ze	względu	na	specyfikę	Usług,	w	szczególności	działanie	związane	z	Weryfikacją	
polegającą	 na	 dostępie	 do	 powszechnie	 dostępnych	 informacji,	 w	 ramach	 uzasadnionego	 interesu	
Operatora	jakim	jest	realizacja	Usług	w	zakresie	Weryfikacji,	notyfikując	Użytkownikom	naruszenia	ich	
praw	 poprzez	 przekazanie	 odesłania	 do	 konkretnego	wpisu	w	 powszechnie	 dostępnej	 bazie	 danych,	
może	 dokonywać	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 osób	 trzecich	 w	 tym	 zakresie.	 Wskazane	 dane,	
przetwarzanie	 są	 wyłączenie	 w	 zakresie	 przekazania	 tychże	 danych	 Użytkownikom	 których	 znaki	
towarowe	zdaniem	Operatora	wykazują	podobieństwo	w	stosunku	do	znaku	towarowego	Użytkownika.	
Operator	 nie	 dokonuje	 innego	 niż	 przekazanie	 Użytkownikowi	 informacji	 o	 podobieństwie	 znaków	
towarowych	 i	 utrzymywanie	 ich	 na	 Koncie	 Użytkownika	 przetwarzania	 danych	 osobowych.	 Operator	
nie	utrzymuje	w	tym	zakresie	innych	danych	osobowych	niż	odesłanie	do	powszechnie	dostępnej	bazy	
danych	prowadzonej	zgodnie	z	powszechnie	obowiązującymi	przepisami	prawa.	

7. Podstawą	prawną	przetwarzania	danych	wskazanych	w	ust.	6	jest	niezbędność	dla	wypełnienia	prawnie	
usprawiedliwionych	 celów	 realizowanych	 przez	 Operatora	 i	 Użytkownika	 w	 postaci	 umożliwienia	
ochrony	 ich	praw	z	wykorzystaniem	powszechnie	dostępnych	 informacji,	a	przetwarzanie	nie	narusza	
praw	i	wolności	osoby,	której	dane	dotyczą.	

8. Operator	przechowuje	dane	osobowe	zbierane	zgodnie	z	niniejszym	paragrafem	przez	okres	związania	
umową	o	świadczenie	Usług,	nie	dłużej	jednak	niż	czas	przedawnienia	ew.	roszczeń	lub	upływ	5	lat	od	
końca	roku	kalendarzowego	w	którym	świadczono	Usługi	dla	celów	podatkowych.	

9. Podanie	 danych	 przez	 Użytkownika	 jest	 dobrowolne,	 jednak	 brak	 ich	 przekazania	 uniemożliwia	
zawarcie	umowy	o	świadczenie	Usług	a	tym	samym	skutkuje	odmową	powyższego.	

10. Każdemu,	kogo	dane	osobowe	przetwarza	Operator	przysługuje:	

a. prawo	dostępu	do	danych	

b. prawo	do	wycofania	zgody	na	przetwarzanie	danych	osobowych	

c. prawo	do	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	danych	

d. prawo	do	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	danych	ze	względu	na	szczególną	sytuację	

e. prawo	żądania	usunięcia	swoich	danych	osobowych	

f. prawo	do	przenoszenia	danych	

g. prawo	żądania	sprostowania	swoich	danych	osobowych	

h. prawo	żądania	ograniczenia	przetwarzania	swoich	danych	osobowych		

Aby	 skorzystać	 z	 powyższych	 praw,	 należy	 skontaktować	 się	 z	 Operatorem	 za	 pomocą	 adresu	 mail:	
hello@sologosystem.pl	 lub	 w	 inny	 dogodny	 sposób	 zgodnie	 z	 danymi	 kontaktowymi	 wskazanymi	 w	
Serwisie	Operatora	

11. Osobie	 której	 dane	 osobowe	 są	 przetwarzanie	 przysługuje	 prawo	 wniesienia	 skargi	 do	 organu	
nadzorczego	 zajmującego	 się	 ochroną	 danych	 osobowych,	 tj.	 Prezesa	 Urzędu	 Ochrony	 Danych	
Osobowych	

12. Operator	 zapewnia	możliwość	 usunięcia	 danych	 osobowych,	w	 szczególności	w	 przypadku	 usunięcia	
Konta	Użytkownika.	Operator	może	odmówić	usunięcia	danych	osobowych,	jeżeli	Użytkownik	naruszył	
obowiązujące	 przepisy	 prawa,	 a	 zachowanie	 danych	 osobowych	 jest	 niezbędne	 do	 wyjaśnienia	 tych	
okoliczności	i	ustalenia	odpowiedzialności	Użytkownika.		



13. Operator	chroni	przekazane	mu	dane	osobowe	oraz	dokłada	wszelkich	starań	w	celu	zabezpieczenia	ich	
przed	 nieuprawnionym	 dostępem	 lub	 wykorzystaniem.	 Dane	 chronione	 są	 z	 użyciem	 racjonalnych	
środków	technicznych	i	organizacyjnych	oraz	procedur	bezpieczeństwa	w	celu	zabezpieczenia	ich	przed	
dostępem	 osób	 nieupoważnionych	 lub	 ich	 nieupoważnionym	 wykorzystaniem.	 Gromadzone	 dane	
osobowe	 Użytkowników	 traktowane	 są	 jako	 wydzielona	 baza	 danych,	 przechowywana	 na	 serwerze	
Operatora,	w	specjalnej	strefie	bezpieczeństwa,	zapewniającej	właściwą	ochronę.	

14. Operator	 udostępnia	 dane	 osobowe	Użytkowników	 podmiotom	 przetwarzającym	 te	 dane	w	 imieniu	
Operatora:	podmiotom	świadczące	usługi	serwisu	i	utrzymania	systemów	informatycznych,	podmiotom	
świadczącym	usługi	wysyłki	wiadomości	 email,	 podmiotom	 świadczącym	usługi	 finansowo-księgowe,	
podmiotom	świadczącym	usługi	płatności.	

15. Operator	nie	przekazuje,	nie	sprzedaje	i	nie	użycza	zgromadzonych	danych	osobowych	Użytkowników	
innym	osobom	lub	instytucjom,	poza	wymienionym	w	ust.	14,	chyba	że	dzieje	się	to	za	wyraźną	zgodą	
lub	 na	 życzenie	Użytkownika,	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 prawa	 lub	 też	 na	wniosek	 sądu,	
prokuratury,	policji	lub	innego	uprawnionego	organu.	

16. Na	 podstawie	 danych	 osobowych	Użytkownika	Operator	 dokonuje	 profilowania,	 czyli	 automatycznej	
oceny	 przekazanych	danych	pod	 kątem	 realizacji	Weryfikacji	 i	 przedmiotowe	profilowanie	 odnosi	 się	
jedynie	 do	 danych	 osobowych	 powiązanych	 funkcjonalnie	 z	 Użytkownikiem	 w	 postaci	 wskazanych	
znaków	 towarowych.	 Przedmiotowe	 profilowanie	 jest	 realizowane	 ze	 względu	 na	 specyfikę	 Usług	 w	
celu	ich	realizacji.	

17. W	procesie	 dokonywania	 zamówienia	 lub	 rejestracji,	Użytkownik	może	dodatkowo	wyrazić	 zgodę	na	
przetwarzanie	 danych	 osobowych	 w	 celach	 markenngowych,	 w	 szczególności	 dotyczących	 ofert	
specjalnych	i	promocji	Operatora	lub	podmiotów	współpracujących.	Wyrażenie	zgody	na	przetwarzanie	
danych	 osobowych	 dla	 celów	 markenngowych	 oznacza	 w	 szczególności	 zgodę	 na	 otrzymywanie	
informacji	 handlowych	 na	 podany	 adres	 poczty	 elektronicznej.	 Zgoda	 na	 otrzymywanie	 informacji	
handlowych	 może	 być	 w	 każdej	 chwili	 cofnięta.	 Wyrażenie	 zgody	 wskazanej	 powyżej	 upoważnia	
Operatora	do	przekazywania	informacji	handlowych	na:	

a. Adres	poczty	elektronicznej	podanej	w	toku	rejestracji	w	Serwisie		

b. Numer	telefonu	komórkowego	podanego	w	toku	rejestracji	w	Serwisie	

18. Dane	osobowe	Użytkownika	nie	będą	przekazywane	poza	Europejski	Obszar	Gospodarczy	(EOG).	

§7	(Odpowiedzialność	i	wyłączenie	salwatoryjnej	interpretacji	Regulaminu)	

1. Użytkownik	 przyjmuje	 do	 wiadomości	 i	 akceptuje	 iż	 w	 związku	 z	 oparciem	 Usług,	 w	 szczególności	
Weryfikacji,	o	zautomatyzowane	modele	 (algorytmy)	porównywania	danych,	Usługi	 świadczone	przez	
Operatora	 nie	 gwarantują	 	 pewności	 wychwycenia	 znaków	 towarowych	 podobnych	 do	 zgłoszonych	
przez	 Użytkownika,	 a	 Serwis	 stanowi	 jedynie	 narzędzie	 pomocnicze	 takiej	 weryfikacji,	 nie	 mogący	
zastąpić	 działania	 osoby	 dokonującej	 takiej	 weryfikacji	 w	 oparciu	 o	 wiedzę	 i	 doświadczenie	 oraz	 o	
modele	 skojarzeniowe	 wymykające	 się	 kwantyfikowalnym	 opisom,	 przy	 czym	 powyższe	 nabiera	
szczególnego	znaczenia	w	zakresie	oznaczeń	graficznych,	ideogramów	oraz	skojarzeń	kulturowych.	

2. Operator	 dołoży	 należytej	 staranności	 w	 celu	 rozwoju	 Serwisu	 i	 jego	 działania,	 jednak	 Użytkownik	
korzysta	z	niego	w	modelu	„as	 it	 is”	 (program	jakim	 jest	w	chwili	dostarczenia	 i	użytkowania),	 tj.	bez	
gwarantowania	 jego	 niezawodności	 wykraczającej	 poza	 specyfikę	 zautomatyzowanego	 działania	
opartego	 o	 algorytmy	 wdrożone	 i	 nadzorowane	 w	 toku	 jego	 funkcjonowania.	 W	 szczególności	
odpowiedzialność	 Operatora	 zostaje	 w	 każdym	 wypadku	 wyłączona	 w	 najszerszym	 możliwym	 i	
dopuszczalnym	 przez	 prawo	 zakresie	 i	 ograniczona	 zostaje	 jedynie	 do	winy	 umyślnej	 lub	 jaskrawego	



niedbalstwa	 określanego	 zgodnie	 z	 oświadczeniami	 zawartymi	 w	 niniejszym	 Regulaminie	 oraz	
limitowana	jest	wysokością	uiszczonego	na	rzecz	Operatora	wynagrodzenia.	

3. Operator	wskazuje,	 iż	 Zapytania	 kieruje	wyłącznie	 do	 rzeczników	patentowych	widniejących	w	 	 jego	
bazach	 danych,	 a	 ich	 weryfikacji	 dokonał	 w	 oparciu	 o	 założenie	 profesjonalizmu	 podmiotu	
wykonującego	działalność	 zawodu	 zaufania	publicznego,	 tym	 samym	nie	odpowiada	 za	 treść	umowy	
oraz	sposób	świadczenia	usług	przez	wskazane	podmiotu	realizujących	usługi	we	własnym	imieniu	i	na	
własną	 rzecz	 oraz	 za	 ewentualne	 ograniczenia	 terytorialne	 świadczenia	 usług	 przez	 podmioty	
widniejące	w	bazie	Operatora.	

4. Operator	 wskazuje,	 iż	 zapisy	 dotyczące	 sposobu	 określenia	 jego	 odpowiedzialności	 w	 zakresie	
kreowania	 stosunku	 umownego	 między	 nim	 a	 Użytkownikiem	 stanowią	 dla	 niego	 warunek	 istotny	
zawarcia	umowy	 i	bez	wiążącego	unormowania	w	taki	właśnie	sposób	stosunków	umownych	między	
stronami,	nie	zawarł	by	umowy	na	świadczenie	Usług	na	rzecz	Użytkownika.	

§	8	(Postanowienia	końcowe)	

5. Niniejszy	Regulamin	wchodzi	w	życie	z	dniem	24.05.2018	r.	

6. Operatorowi	 z	 ważnych	 przyczyn	 przysługuje	 prawo	 zmiany	 niniejszego	 Regulaminu	 za	 7	 dniowym	
terminem	wypowiedzenia,	 po	 uprzednim	mailowym	 poinformowaniem	Użytkowników.	 Brak	 złożenia	
we	 wskazanym	 terminie	 sprzeciwu	 co	 do	 zmiany	 skutkuje	 akceptacją	 nowej	 wersji	 Regulaminu,	
natomiast	 sprzeciw	 co	 do	 zmian	 lub	 wypowiedzenie	 umowy	 na	 korzystanie	 z	 Serwisu	 skutkuje	 jej	
rozwiązaniem	z	upływem	wskazanego	terminu	wejścia	w	życie	nowej	wersji	Regulaminu,	nie	wcześniej	
niż	jednak	z	dniem	upływu	opłaconego	okresu	realizacji	Usług.	

7. Użytkownik	logując	się	w	Serwisie	pierwszy	raz	od	chwili	wprowadzenia	zmian,	zostanie	powiadomiony	
o	nich	a	także	o	możliwości	ich	akceptacji.	



Załącznik	nr	1	„Lista	baz	monitorowanych	znaków	towarowych”	

1. Oficjalna	baza	Urzędu	Patentowego	Rzeczypospolitej	Polskiej	

2. Oficjalna	baza	Urzędu	Unii	Europejskiej	ds	Własności	Intelektualnej	

3. 	Oficjalna	baza	„Romarin”	Światowej	Organizacji	Własności	Intelektualnej	


