Regulamin Interaktywnego Katalogu Taksówek – InKaT.
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. InKaT udostępniany jest Użytkownikom przez Webtechnology Usługi Informatyczne Radosław
Trędowski z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim oraz AZ24 Sp. z o.o. . z siedzibą w......, zwanych
dalej Administratorami.
2. InKaT działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
3. W ramach InKaT działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i
Usługi:
a) w domenie internetowej 123-taxi.eu i jej subdomenach;
b) w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.
4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z InKaT. Każdy
Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z
Usług lub Serwisów w InKaT, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie i Usługi świadczone w InKaT.
7. Przed rozpoczęciem korzystania z InKaT, w szczególności z Usług dostępnych w Portalu,
Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób
z InKaT, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,
akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w
tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy
polskie.

II. DEFINICJE
1. Interaktywny Katalog Taksówek – InKaT - platforma internetowa składająca się ze stron i
innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością
Administratorów.
2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z InKaT oraz Usług
dostępnych w InKaT;
5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników
dostępne w InKaT, umożliwiające w szczególności:
a) przedstawienie oferty wykonywania usług przewozu osób pojazdem taxi,
b) zamawianie przewozu osób pojazdem taxi,
c) reklamowanie dowolnych usług i towarów, z zastrzeżeniem ich legalności oraz zasady
niekonkurencyjności wzgledem podstawowej formy istnienia katalogu -tj usług przewozu osób
popjazdem taxi,

6. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w
szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU InKaT
1. W ramach InKaT Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a) usługi wyszukiwania taksówek oraz możliwość zamawiania przejazdów bezpośrednio u
taksówkarza a także składania zapytań o przejazdy
b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w InKaT w ramach świadczonej przez
Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach
Usługodawcy;
c) korzystać z wyszukiwarek, map itp.;
2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w InKaT odbywa się na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA InKaT
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z InKaT zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta):
2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich,
ani dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w InkaT Materiały,
w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz
szkody z tego tytułu.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Onet treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki Użytkownik korzysta z InKaT i za
jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie
ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania
systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik
zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
3. Usługodawca:
a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z InkaT odbywało się zgodnie z Regulaminem,
jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do InkaT, w
szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z
wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów;
b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z
którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików
multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi
dostęp do InKaT bądź wpływać na ich jakość;
c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości
InKaT, w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania
wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w InkaT
d) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu

komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego
dostępu do InKaT.

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA z InKaT
1. Dostęp i korzystanie InKaT (Usług/Serwisów) możliwe jest dla Użytkowników na platformach
systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X
10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów
operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej
700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0
lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja
dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub
jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu Onet niezbędne jest również
włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane
jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z InKaT sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt
komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki
techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z InkaT w komputerze Użytkownika zapisywane
są krótkie informacje tekstowe zwane "cookie" (dalej: pliki „cookie”) lub stosowane są inne
technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookie” jest konieczna do prawidłowego
świadczenia Usług w InKaT.
2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub
innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług
oraz dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie …...

IX. DANE OSOBOWE
1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w InKaT Użytkownik może podać swoje dane
osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do
świadczenia Usługi w InKaT. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych
Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest j.....
3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników w celu wykonania danej Usługi i
w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w
innym celu nie jest i nie będzie się odbywać
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych,
prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Każdemu Użytkownikowi PinKaT przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
związanych z funkcjonowaniem InkaT.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: …..........................
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez

Użytkownika w reklamacji.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie
więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych
działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie
sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może
wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez
Użytkownika.
7. Wszelkie informacje o naruszeniach należy kierować do BOK na adres inkat@123-taxi.eu

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników
z InKaT jest prawo polskie.
2. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług
mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach
określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy
wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach
określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie
określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z
2001 r. Nr 113, poz. 1214).
3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd
polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony
sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom
właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim
dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i
modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź
merytorycznym aspektem funkcjonowania InKaT, w tym w szczególności w przypadku zmian w
obowiązujących przepisach prawa lub zmian w powszechnie stosowanych technologiach
informatycznych.
6. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w InKaT na stronie internetowej pod
adresem 123-taxi.eu oraz w innych miejscach do tego przeznaczonych w InKaT

