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REGULAMIN SERWISU e-dtp.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia na rzecz  
      Użytkowników Usług w Serwisie.

2.   Serwis dostępny pod adresem internetowym e-dtp.pl prowadzony jest przez NETTLE. 

3.   Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego 
      pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4.   Definicje:

      a)   Serwis – serwis internetowy NETTLE dostępny pod adresem e-dtp.pl

      b)   Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu,

   c) Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Serwisu, określający zasady związane  
          z przetwarzaniem danych osobowych przez NETTLE, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku 
            informacyjnego w zgodzie z przepisami dot. ochrony danych osobowych.

      d)   Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, 

   e)  NETTLE - NETTLE S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Hubskiej 44, Wrocław 50-502 wpisaną do Rejestru 
       Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  
              VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000404062, kapitał zakładowy: 10 001 330 zł; 
             REGON: 020303914, NIP: 8992569522,

      f)    Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający utworzenie Konta,

      g)   Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika,  zbiór zasobów w Serwisie    
            w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

      h)   Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Dostawcą  
             lub NETTLE,

       i)   Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży,

             j)     Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Użytkownikowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz 
         przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka 
            poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka,

      k)   Dostawca – podmiot uprawniony do sprzedaży Produktów Użytkownikom.

5.   Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis polegają na: 

      a)   umożliwieniu prowadzenia Konta w Serwisie,

      b)   umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą sprzedaży Produktów od NETTLE lub od Dostawców,

      c)   umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a NETTLE lub Dostawcą.

6.   Użytkownikiem może być tylko: 

      a)   podmiot prowadzący Aptekę w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;

      b)   podmiot prowadzący Punkt apteczny w rozumieniu art. 70 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;

      c)   podmiot prowadzący placówkę obrotu pozaaptecznego w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
            farmaceutyczne;

   d)  podmiot prowadzący hurtownię farmaceutyczną w rozumieniu art. 72 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
            farmaceutyczne,

      e)   zakład opieki zdrowotnej,

      f)   lekarze prowadzący: indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową 
                  praktykę lekarską - w zakresie produktów leczniczych wymienionych w wykazach określonych w przepisach wydanych 
            na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne,

    g)  felczerzy - w zakresie produktów leczniczych wymienionych w wykazach określonych w przepisach wydanych na 
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        podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, z uwzględnieniem przepisów 
                 wydanych na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. Nr 36, poz. 336, z 1954 r. Nr 57,  
            poz. 284, z 1998 r. Nr 143, poz. 916, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268);

     h)   pielęgniarki i położne prowadzące: indywidualną praktykę pielęgniarską i położniczą lub indywidualną specjalistyczną 
     praktykę pielęgniarską i położniczą lub grupową praktykę pielęgniarską i położniczą - w zakresie produktów 
       leczniczych wymienionych w wykazach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia  
          5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969) oraz w zakresie  
                           produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, które mogą być podane przez pielęgniarki  
            i położne;

      i)   zakłady lecznicze dla zwierząt oraz lekarze weterynarii prowadzący zarejestrowaną praktykę lekarsko-weterynaryjną 
             w zakresie produktów leczniczych, które będą stosowane wyłącznie w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego produktu 
            leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt i innych gatunków zwierząt,

    j)  szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze, policealne szkoły zawodowe i inne jednostki, których działalność  
            statutowa wymaga posiadania produktów leczniczych.

7.  NETTLE nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 37aa ustawy z dnia  
      6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

8.   NETTLE  jest stroną umów sprzedaży Produktów oferowanych w Serwisie przez NETTLE. W pozostałych przypadkach 
          stroną umowy sprzedaży jest Dostawca. Każdy Produkt oferowany w Serwisie jest wyraźnie przyporządkowany do danego 
      Dostawcy lub do NETTLE.

9.   Dane dotyczące Produktów oferowanych w Serwisie przez Dostawców pochodzą od Dostawców. 

10. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą zawarta poprzez Serwis odbywa się na warunkach określonych  
       przez Dostawcę w jego Ogólnych warunkach sprzedaży, które zamieszczone są w Serwisie  oraz przez powszechnie 
   obowiązujące przepisy prawa. NETTLE w takim przypadku nie odpowiada za dostawę Produktów oraz przebieg  
       transakcji.

11.  W transakcjach zawartych za pośrednictwem Serwisu między Użytkownikiem, a Dostawcą NETTLE nie odpowiada:

      a)   za realizację dostawy Produktów przez Dostawców,

      b)   z tytułu rękojmi, gwarancji oraz innych uprawnień Użytkownika związanych z Produktem i transakcją sprzedaży,

      c)   za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Dostawcę,

     d)   za jakość, bezpieczeństwo, legalność Produktów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów,

      e)   za dostępność Produktów.

12.  Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną  
      przeglądarką internetową oraz posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. 

13.  Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie 
           botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji 
      Użytkownika.

14.  NETTLE nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu w przypadku zaistnienia problemów technicznych 
       z przyczyn niezależnych od NETTLE, w szczególności w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej.

15. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań ingerujących w niezakłócone działanie Serwisu lub niezakłócone 
      korzystanie przez innych Użytkowników z Serwisu.

16. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze naruszającym obowiązujące przepisy  
      prawa, mogących wprowadzić w błąd, obraźliwych bądź mogących uszkodzić systemy informatyczne.

17.  Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia  
       społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej  
      osób trzecich.

18. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest  
   zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie  
      dostępu do Internetu (operatorów telekomunikacyjnych) z tytułu korzystania przez Użytkownika z dostępu do Internetu,  
            zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u operatorów telekomunikacyjnych, przy czym 

https://nettle.pl/#warunki
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      wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia przysługującego NETTLE z tytułu korzystania z Usługi.

19. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Serwisie jest zawierana na czas nieokreślony. Umowa może zostać 
      wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Serwisie przez Użytkownika lub przesłanie informacji  
       o rezygnacji przez Użytkownika na adres e-mail kontakt@e-dtp.pl

§ 2. REJESTRACJA

1.    Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje rejestracji Konta za pomocą Formularza rejestracyjnego 
      dostępnego w Serwisie. Rejestracja Konta jest możliwa poprzez wykonanie następujących czynności:

      a)   podanie przez Użytkownika adresu e-mail jako Loginu oraz ustanowieniu Hasła,

      b)   zapoznaniu się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień,

      c)   potwierdzenie woli rejestracji Konta przy użyciu przycisku „Zarejestruj”.

2. Po dokonaniu rejestracji za pomocą Formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie  
   w procesie rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą rejestrację oraz zawierającą aktywny link, kierujący  
      Użytkownika do Formularza rejestracji w celu weryfikacji Konta.

3.   W formularzu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, w celu weryfikacji Konta Użytkownik jest zobowiązany do:

      a)  podania następujących danych: 

• unikalny identyfikator apteki lub punktu z Rejestru zezwoleń, o którym mowa w art.107 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne – w przypadku aptek lub punktów aptecznych, albo unikalny identyfikator hurtowni 
farmaceutycznej (Numer GIF),

• nazwa placówki, 

• typ placówki,

• adres placówki,

• numer telefonu do kontaktu ;

• numer REGON,

• numer NIP.

      b)   zamieszczenia plików w formacie PDF zawierających kopie następujących dokumentów:

• informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS – jeżeli Użytkownik podlega 
wpisowi do KRS;

• zaświadczenie o wpisie do CEIDG – jeżeli Użytkownik podlega wpisowi do CEIDG,

• decyzja o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie apteki – jeżeli Użytkownik prowadzi aptekę,

• decyzja o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego – jeżeli Użytkownik prowadzi punkt apteczny,

• decyzję o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – jeżeli Użytkownik prowadzi hurtownię 
farmaceutyczną,

• decyzje zmieniające decyzje wskazane powyżej,

• zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań lokalowych i kadrowych przez placówkę obrotu 
pozaaptecznego – jeżeli Użytkownik prowadzi palcówkę obrotu pozaaptecznego,

• zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – jeżeli Użytkownik jest 
podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej,

• wypis z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz oświadczenie o braku odpowiednich produktów 
weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu dla danego gatunku zwierząt i innych gatunków zwierząt – jeżeli 
Użytkownik prowadzi zakład leczniczy dla zwierząt lub jest lekarzem weterynarii prowadzącym zarejestrowaną 
praktykę lekarsko-weterynaryjną.

4.   Obowiązek podania danych o którym mowa w pkt 3 powyżej nie dotyczy Użytkowników, którzy przed uruchomieniem 
     Serwisu przekazali te dokumenty NETTLE. W takim wypadku Użytkownik w celu rejestracji Konta wykonuje czynności  
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    wskazane w pkt 1 powyżej i dodatkowo wprowadza w Formularzu rejestracji Numer GIF i zaznacza pole „Jestem  
      klientem NETTLE”.

5.  Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi 
    adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też  
      danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a NETTLE.

6.   Po rejestracji Konto Użytkownika jest nieaktywne do czasu jego weryfikacji przez NETTLE. Użytkownik nie ma możliwości  
      składania zamówień za pośrednictwem nieaktywnego Konta.

7.  NETTLE dokona weryfikacji Użytkownika w terminie 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od chwili zakończenia  
      procesu rejestracji Konta.

8. Weryfikacja Użytkownika polega na sprawdzeniu przez NETTLE zgodności podanych przez Użytkownika danych  
   z danymi Użytkownika zawartymi w przesłanych przez Użytkownika dokumentach oraz w publicznych rejestrach.  
   W przypadku niezgodności danych lub wątpliwości co do ich poprawności lub aktualności NETTLE zwróci się do  
     Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej z prośbą o uzupełnienie  
        danych lub dokumentów, ich sprostowanie lub wyjaśnienie wątpliwości. Użytkownik powinien udzielić NETTLE odpowiedzi  
      w terminie 48 godzin od chwili otrzymania wiadomości e-mail od NETTLE.

9.    W przypadku negatywnej weryfikacji Konta lub niedokończenia procesu rejestracji przez Użytkownika w sposób wskazany  
     w pkt 2 i 3 powyżej lub nieudzielenia przez Użytkownika odpowiedzi, o której mowa w pkt 8 powyżej umowa dotycząca  
   prowadzenia Konta w Serwisie nie zostaje zawarta, a Konto Użytkownika zostaje usunięte wraz z podanymi przez  
      Użytkownika danymi.

10. Po pozytywnej weryfikacji Konto zmieni status na „aktywne”. Informacja o zmianie statusu Konta zostanie wysłana do  
    Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji Konta. Umowa dotycząca prowadzenia Konta  
      w Serwisie zostaje zawarta z chwilą pozytywnej weryfikacji Użytkownika i zmiany statusu Konta na „aktywne”.

11. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia NETTLE o każdej zmianie danych wskazanych w pkt 3 powyżej.

12. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem Loginu i Hasła. 

13. W razie utraty przez Użytkownika statusu wskazanego w § 1 pkt 6 Regulaminu, Konto Użytkownika zostanie zablokowane.  
    Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia NETTLE o utracie lub zmianie statusu wskazanego  
      w § 1 pkt 6 Regulaminu.

14. Serwis umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą Dostawców lub NETTLE i złożenie zamówienia.

§ 3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA. 

1.    Użytkownik, którego Konto jest „aktywne” może przy użyciu Serwisu złożyć zamówienie na Produkty oferowane w Serwisie  
      przez NETTLE lub Dostawców.

2.     Szczegółowe warunki składania zamówień przy użyciu Serwisu oraz ich realizacji przez NETTLE oraz przez poszczególnych 
      Dostawców zawarte są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, zamieszczonych w serwisie.

3.  Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Użytkownik dokonuje poprzez dodanie poszczególnych produktów do koszyka,
       a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia przy użyciu przycisku „Zamawiam”. Dodanie produktu do koszyka nie jest 
      równoznaczne z jego zamówieniem ani zarezerwowaniem, co oznacza, że dopóki nie zostanie on prawidłowo zamówiony 
      przez Użytkownika, może zostać zamówiony i zakupiony przez innego Użytkownika.   Użytkownik,  po  potwierdzeniu 
       zamówienia, w sposób wskazany w zdaniu pierwszym,  otrzyma wiadomość e-mail z informacją o złożonym zamówieniu, 
         co stanowi propozycję zawarcia umowy przez Użytkownika. Poszczególni dostawcy mogą uzależnić przyjęcie zamówienia  
      od określonej w Ogólnych warunkach minimalnej ilości zamawianych Produktów.4.   Zamówienia za pośrednictwem 
      Serwisu Użytkownik możne składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

5.  Potwierdzenie zawarcia umowy  oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji lub odmowa przyjęcia Zamówienia i zawarcia  
    umowy zostanie przesłana Użytkownikowi w formie wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od potwierdzenie złożenia 
                zamówienia przy użyciu przycisku „Zamawiam” przez Użytkownika. Umowa sprzedaży/dostawy Produktów zostaje zawarta  
      z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 4. PŁATNOŚCI

1.   Ceny podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych. Przy każdej cenie zamieszczona jest informacja czy jest to cena 
        brutto czy netto. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które w przypadku odpłatnej dostawy są wskazywane 
      w trakcie składania Zamówienia. NETTLE nie ponosi odpowiedzialności za aktualność cen podanych przez Dostawców.

https://nettle.pl/#warunki
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2. Informacja o całkowitej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, o ile kosztami dostawy obciążony jest  
      Użytkownik jest każdorazowo widoczna w Serwisie przed dokonaniem Zamówienia.

3.  Do każdego Zamówienia dołączana jest faktura VAT wystawiona przez NETTLE lub Dostawcę.

4.   NETTLE, zgodnie z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
      handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 t.j., z późn.zm.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
      art. 4 pkt 6) ww. ustawy.

§ 5. REKLAMACJA

1.   Zasady składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Produktów, w szczególności ich wad, dostawy, ceny, zgodności  
     z opisem oraz zamówień i transakcji zostały określone przez NETTLE i Dostawców w Ogólnych Warunkach Sprzedaży,  
      zamieszczonych w serwisie.

2. Reklamacje, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zapytania dotyczące Serwisu Użytkownik zgłasza na 
      adres e-mail: kontakt@e-dtp.pl

3.  Zgłoszone reklamacje lub zapytania, o których mowa w pkt 2 powyżej zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych  
             licząc od dnia otrzymania przez NETTLE zgłoszenia, a o ich wyniku Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną  
     poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu.

4.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji NETTLE zwróci  
      się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
             (UE) 2016/679 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 „RODO”), w odniesieniu do   
      danych Użytkowników jest NETTLE.

2.   Administratorami danych osobowych Użytkowników dokonujących zamówień są także Dostawcy w zakresie, w jakim jest  
      to niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Użytkownikiem. 

3. W przypadku gdy NETTLE w ramach określonych Produktów pełni również rolę Dostawcy, staje się wówczas  
      Administratorem danych także w tym zakresie - analogicznie do ust. 2.   

4.  Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych  
      Użytkownika w związku z wykonywaniem umowy z Użytkownikiem.

5.  Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  
        o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
           Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych  
       osobowych Użytkownika wskazanych w § 2 pkt 1 lit. a oraz § 2 pkt. 3 Regulaminu stanowić będzie przeszkodę w zawarciu  
     Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.

6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez NETTE w celu świadczenia usług określonych w niniejszym 
     Regulaminie.

7.  Użytkownik ma prawo do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia  
             danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące  
      mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do NETTLE. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa  
   Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z obowiązującymi  
     przepisami. 

8.  NETTLE oświadcza, że wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie  
   z przepisami RODO, a także zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto podjęła środki  
    niezbędne dla zapewnienia skutecznej ochrony powierzonych danych, w szczególności przed udostępnieniem osobom  
  nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą,  
      utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. NETTLE wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może się  
     skontaktować za pośrednictwem adresu email: iod@nettle.pl

9.  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez NETTLE  przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu  
   w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, bądź zrealizowaniu prawnie uzasadnionego 
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   interesu Administratora, jakim jest podejmowanie działań zmierzających do dochodzenie należności wynikających  
     z Umowy.

10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na 
              mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas 
   niezbędny do świadczenia lub realizacji usług Serwisu – podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na  
    zlecenie NETTLE czynności związane ze świadczeniem usług Serwisu. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do   
    wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym  
     imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

§ 7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1.  Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie, a także do 
     układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki  
     towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują NETTLE lub podmiotom trzecim. 

2.  Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz innych treści zamieszczonych na stronie Serwisu  
    w tym ich udostępnianie w Internecie lub wykorzystywanie ich w celach marketingowych lub handlowych bez pisemnej  
     zgody NETTLE lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  NETTLE zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem 
   technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie NETTLE  
     zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak  
     najkrócej. 

2.  NETTLE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym  
    przez NETTLE, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu,  
                       NETTLE     poinformuje o tym na stronach Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników także w drodze korespondencji przesyłanej  
      na adresy e-mail tych Użytkowników. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim  
     zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3.  W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach  
      określonych w § 1 pkt 19 Regulaminu.

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego,  
     w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO oraz  
     ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

5.  Regulamin obowiązuje od dnia 16.03.2020 roku.


