Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych CMS-PANEL.PL
z dnia 22.05.2018
§1. Przedmiot Regulaminu
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i gwarancji jakości Usługi tworzenia, udostępnienia i utrzymania
stron www w sieci Internet przez firmę DND-SYSTEM Mirosław Grzegorczyk pod marką CMS-PANEL.PL (zwany
dalej CMS-PANEL.PL).
Pojęcia użyte poniżej oznaczają:
1. CMS-PANEL.PL - podmiot świadczący Usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego
regulaminu, tj. DND-SYSTEM Mirosław Grzegorczyk, NIP: 6581866341, REGON: 368034011 o adresie
korespondencyjnym Bębnów, ul. Główna 39, 26-225 Gowarczów.
2. Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie:
https://cms-panel.pl/regulaminy.html
3. Cennik
cennik
usług
CMS-PANEL.PL,
dostępny
pod
adresem:
https://cms-panel.pl/cenniki.html
4. Umowa – umowa zawarta pomiędzy CMS-PANEL.PL a Klientem o świadczenie Usługi określająca warunki
świadczenia Usługi, której integralną częścią jest Regulamin.
5. Usługa - Usługa świadczona przez CMS-PANEL.PL na rzecz Klienta, o parametrach określonych w jej
specyfikacji, udostępniana przez CMS-PANEL.PL w chwili jej uruchomienia.
6. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi.
7. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie
usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub
zawodową.
8. Strona www – strona wykonana przy pomocy Kreatora Stron w serwisie DND.ZONE
9. Kreator Stron – autorskie oprogramowanie CMS-PANEL.PL na serwerze DND.ZONE będące integralną
częścią tego serwera, służące do samodzielnego stworzenia Strony www przez Klienta.
10. System CMS – inaczej Kreator stron (§1.9).
11. DND.ZONE – serwer, na którym tworzona i przechowywana jest Strona www stworzona przez Klienta za
pomocą Systemu CMS. Adres serwera: https://dnd.zone Na serwerze DND.ZONE można przechowywać
wyłącznie strony internetowe wygenerowane za pomocą Kreatora stron i Klient przyjmuje do
wiadomości, że niemożliwe jest wgranie strony internetowej z zewnątrz lub jakiejkolwiek przygotowanej
wcześniej przez Klienta.
12. Panel Użytkownika – strona internetowa na którą loguje się Klient, może z niego dodawać, zmieniać lub
usuwać Usługi, zmieniać zgody marketingowe lub usunąć konto i swoje dane osobowe.
13. Program Pocztowy – usługa udostępniona pod adresem http://”strona_Klienta”/webmail lub zewnętrzny
program pocztowy zainstalowany na komputerze Klienta.
14. Opłata Subskrybcyjna - Opłata tytułem świadczenia usługi ustalana jest zgodnie Cennikiem usługi
znajdującym się na stronach internetowych cms-panel.pl, obowiązującym w chwili zamówienia usługi,
chyba, że poszczególne Regulaminy stanowią co innego i powinna zostać wniesiona przed upływem
terminu wskazanego na proformie. Wnoszone opłaty są niepodzielne i rozliczane są w Okresach
rozliczeniowych, chyba, że co innego wynika z oferty świadczenia danej usługi.
15. Okres rozliczeniowy – rozpoczynający się od momentu pierwszej płatności za usługę. Czas trwania okresu
rozliczeniowego dzieli się na:
a. Roczny – jeśli Klient wybrał przy zakupie Usługi roczny pakiet, liczony do tego samego dnia, tego
samego miesiąca następnego roku kalendarzowego czasu liczonego według UTC.
b. Miesięczny – najmniejszy niepodzielny okres liczony do tego samego dnia kolejnego miesiąca
kalendarzowego czasu liczonego według UTC, jeśli klient przy zakupie Usługi wybrał miesięczny
pakiet.
16. Rejestracja – jest to moment przekazania swojego adresu e-mail do bazy CMS-PANEL.PL. Rejestracja jest
jednocześnie pierwszym zalogowaniem Klienta do Usługi.
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§2. Zawarcie umowy
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Zawarcie umowy o świadczenie Usługi poprzedzone jest procedurą rejestracji usługi. Rozpoczęcie
świadczenia Usługi na rzecz Klienta (o ile w przypadku danej Usługi jest to możliwe), następuje
niezwłocznie po Rejestracji do systemu DND.ZONE, na okres testowy 14 dni. Okres testowy służy
zapoznaniu się przez Klienta z funkcjonalnością danej Usługi.
Limity w trakcie trwania okresu testowego definiuje bezpłatny Pakiet „STARTER”.
Po okresie 14 dni próbnych do dolnego obszaru oraz prawego górnego obszaru przeglądarki na Stronie
www Klienta przypinana jest informacja o korzystaniu z bezpłatnej wersji systemu CMS-PANEL.PL oraz
bezpłatnego hostingu na serwerze DND.ZONE lub reklamy innej usługi, której autorem jest CMS-PANEL.PL
Limity po okresie testowym nadal definiuje Pakiet „STARTER”, jednak ze zmianą z §2.3
Jeśli Klient nie wyraża zgody na bezpłatne korzystanie z usługi po Okresie Testowym na warunkach
określonych w §2.3 może zrezygnować z Usługi świadczonej przez CMS-PANEL.PL, klikając przycisk „Usuń
moje konto” lub pisząc stosowne oświadczenie na adres korespondencyjny podany w §1.1 lub
elektronicznie: biuro@cms-panel.pl. Na tym etapie wszystkie dane klienta, bez wyjątków, zostaną
natychmiastowo usunięte z serwerów CMS-PANEL.PL.
Klient, który zechce kontynuować współpracę z CMS-PANEL.PL po okresie próbnym, może skorzystać z
pakietów Subskrybcji określonych w cenniku na stronie http://cms-panel.pl/cenniki.html lub korzystać z
systemu DND.ZONE bezpłatnie na zasadach określonych w §2.1 - §2.4
W przypadku korzystania przez Klienta z pakietu „STARTER”, Umowa jest zawierana na czas nieokreślony,
jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z Regulaminu konkretnej Usługi lub Regulaminu
promocyjnego.

§3. Czas trwania umowy, przedłużanie usług i wypowiedzenie
1.

Umowa zawierana jest na czas określony w niej wskazany, tj. okres rozliczeniowy i ulega automatycznemu
przedłużeniu na kolejne okresy rozliczeniowe pod warunkiem zapłaty przez Klienta należnej dla CMSPANEL.PL Opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy przez datą wygaśnięcia Umowy.
2. Na 14 dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego CMS-PANEL.PL poinformuje Klienta za
pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu rozliczeniowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie
Subskrybcji na kolejny okres oraz udostępni w Panelu Klienta lub za pomocą poczty elektronicznej fakturę
proforma tytułem utrzymania Usługi na kolejny okres rozliczeniowy.
3. Klient dokonuje przedłużenia Usługi na kolejny okres rozliczeniowy poprzez dokonanie wpłaty na
rachunek bankowy wskazany przez CMS-PANEL.PL, na podstawie dostępnej faktury proforma, tytułem
utrzymania Usługi, na kolejny okres rozliczeniowy.
4. Po odnotowaniu wpłaty na koncie CMS-PANEL.PL, tytułem utrzymania Usługi na kolejny okres
rozliczeniowy, okres świadczenia Usługi zostanie przedłużony o kolejny okres rozliczeniowy liczony od
daty zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego.
5. Brak wpłaty na koncie CMS-PANEL.PL tytułem utrzymania Usługi serwera na kolejny okres rozliczeniowy
do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego Usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do Usługi
począwszy od następnego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Klient wyraża zgodę na
przechowanie danych przez okres kolejnych 14 dni.
6. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego CMS-PANEL.PL
odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania Usługi na kolejny okres rozliczeniowy, dostęp do Usługi
zostanie odblokowany, a czas utrzymania Usługi przedłużony o kolejny okres rozliczeniowy liczony od
daty zakończenia poprzedniego okresu.
7. Brak wpłaty na koncie CMS-PANEL.PL tytułem utrzymania Usługi na kolejny okres rozliczeniowy do 14
dnia po zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego oznaczać będzie rozwiązanie umowy z
CMS-PANEL.PL oraz niezwłoczne usunięcie Usługi z Usługami dodatkowymi zamówionymi do Usługi wraz
ze wszystkimi danymi zamieszczonymi na udostępnionej powierzchni dysku.
8. Po rozwiązaniu Umowy, CMS-PANEL.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia danych przechowywanych
przez Klienta w ramach korzystania z Usługi, w szczególności plików stron www i kont poczty email.
9. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
10. Klient, będący Konsumentem, zawierający Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej na adres podany w §1.1 lub drogą
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elektroniczną w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że zastosowanie mają wyjątki
określone w art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§4. Płatności
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Miesięczna opłata Subskrybcyjna jest niepodzielna.
Płatność za usługę rozliczana jest w okresach rozliczeniowych.
Klient dokonuje przedłużenia Okresu Subskrybcji poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy
wskazany przez CMS-PANEL.PL, na podstawie przesłanej proformy, tytułem świadczenia usługi, na kolejny
Okres rozliczeniowy.
Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres rozliczeniowy
przed upływem terminu wskazanego w proformie a w przypadku jego braku nie później niż 7 dni przed
upływem Okresu rozliczeniowego.
Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres rozliczeniowy, zaś w przypadku
dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z usługi, oświadcza, że zapoznał się i
akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia tej usługi, cennika oraz jeżeli są przewidziane dla
danej usługi – specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w
Regulaminach i tym samym przedłużana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie
rozliczeniowym.
Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym CMS-PANEL.PL, tytułem świadczenia usługi w kolejnym
Okresie Subskrybcji, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres rozliczeniowy liczony
od daty zakończenia poprzedniego Okresu rozliczeniowego.
Brak wpłaty na rachunku bankowym CMS-PANEL.PL tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie
rozliczeniowym do ostatniego dnia bieżącego Okresu Subskrybcji usługi oznaczać będzie zablokowanie
dostępu do usługi począwszy od następnego dnia po zakończeniu bieżącego Okresu Subskrybcji. Klient
wyraża zgodę na przechowanie danych zgromadzonych w ramach usługi i usług dodatkowych przez okres
kolejnych 14 dni.
Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego Okresu rozliczeniowego CMS-PANEL.PL
odnotuje wpłatę na rachunku bankowym tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie rozliczeniowym,
dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny Okres
rozliczeniowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu rozliczeniowego.
Brak wpłaty na rachunku bankowym CMS-PANEL.PL tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie
rozliczeniowym do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego Okresu rozliczeniowego skutkować będzie
usunięciem usługi oraz usług dodatkowych zamówionych do tej usługi wraz z danymi w ramach nich
zgromadzonymi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi i usług dodatkowych.

§5. Obowiązki Stron
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Klient zobowiązuje się do terminowych opłat za Usługę.
Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób nienaruszający przepisów prawa, a także
wynikających z nich praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich), zgodnie z
dobrymi obyczajami. Klient ponosi odpowiedzialność za korzystanie Usługi przez osoby trzecie, którym
Klient udostępnił dane, w celu korzystania z Usługi.
CMS-PANEL.PL zobowiązany jest do świadczenia Usługi w pełnym zakresie z należytą starannością.
CMS-PANEL.PL nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po
stronie innych podmiotów.
W celu wykonywania Usługi z należytą starannością CMS-PANEL.PL będzie wykonywał aktualizacje
oprogramowania na serwerach.
CMS-PANEL.PL zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w
funkcjonowaniu Usługi w czasie najmniejszego wykorzystania serwerów, związanych z aktualizację i
konserwacją serwerów, o których poinformuje Klienta pocztą elektroniczną.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

CMS-PANEL.PL będzie uprawniony do czasowego zawieszenia świadczenia Usługi lub ograniczenia jej
funkcjonalności, bez ostrzeżenia i bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeżeli
Klient:
a. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
b. korzysta z Usługi w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego
funkcjonowania serwerów CMS-PANEL.PL,
c. przechowuje w ramach Usługi dane o charakterze bezprawnym,
d. narusza prawa autorskie,
e. przesyła, publikuje, powiela lub rozpowszechnia jakiekolwiek szkodliwe oprogramowanie,
f. rozsyła za pomocą serwera pocztowego wiadomości powszechnie uznawane za spam,
g. przechowuje treści godzące w cudze dobra osobiste,
h. mających charakter pornograficzny,
i. innych treści naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.
Klient oświadcza, że posiada wiedzę, iż korzystanie z Usługi może wymagać podstawowej wiedzy
informatycznej z zakresu html i css.
CMS-PANEL.PL zobowiązuje się wykonywać regularne kopie zapasowe danych Klienta,
CMS-PANEL.PL oświadcza, że powiadomi klienta o zmianach cenników i regulaminów w czasie nie
krótszym niż 14 dni kalendarzowych z wyprzedzeniem.
Jeśli klientowi nie odpowiadają nowe warunki zawarte w regulaminie lub cenniku, ma prawo do
odstąpienia od umowy, powiadamiając o tym CMS-PANEL.PL wysyłając stosowne oświadczenie w formie
pisemnej na adres podany w §1.1 lub elektronicznie na adres: biuro@cms-panel.pl
CMS-PANEL.PL może wypowiedzieć Umowę pisemnie lub drogą elektroniczną ze skutkiem
natychmiastowym w razie naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w szczególności zaistnienia
przesłanek wskazanych w §5, gdy Klient nie usunął naruszenia we wskazanym przez CMS-PANEL.PL
terminie.
W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Klienta lub przez CMS-PANEL.PL z przyczyn
leżących po stronie Klienta przed upływem terminu ustalonego w Umowie, Klientowi nie przysługuje
zwrot wynagrodzenia za niezrealizowaną część Usługi. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Klientem jest
Konsument - w takiej sytuacji CMS-PANEL.PL zwróci Klientowi opłatę abonamentową umniejszoną
proporcjonalnie o opłatę za okres, w którym Klient korzystał z Usługi, zachowując jednak zasadę
niepodzielności najmniejszego okresu rozliczeniowego (§1.15; §4.1) jakim jest miesiąc.
CMS-PANEL.PL zobowiązuje się do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usługi
w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez Awarii, w rozumieniu niniejszych zapisów, przez 98% czasu w
każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą subskrybcyjną.
CMS-PANEL.PL zobowiązany się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o kolejne 7 dni za każde
rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw, odliczając czas przeznaczony na usługi serwisowe
zgodnie z §5.14
W celu zapewnienia jak najlepszej jakości usługi Hostingu CMS-PANEL.PL ma prawo dokonywania
aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego w ramach świadczenia usługi. Aktualizacja
oprogramowania dokonywana jest na serwerze, o czym Użytkownik jest informowany pocztą
elektroniczną.
Korzystanie z Usług CMS-PANEL.PL możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych, do
trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox,
Edge, Safari, Opera.
CMS-PANEL.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
a. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów
trzecich,
b. nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej Usługi,
c. klęsk żywiołowych,
d. naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
Spory pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami dotyczące wykonania umowy o świadczenie usługi
Hostingu rozpoznawane są przed sądem właściwym dla siedziby CMS-PANEL.PL.
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§6. Postępowanie reklamacyjne
1.
2.
3.

4.

Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać
przesłana do CMS-PANEL.PL w formie pisemnej na adres korespondencyjny CMS-PANEL.PL podany w
§1.1 lub elektronicznie na: biuro@cms-panel.pl
Reklamacja powinna uwzględniać okoliczności uzasadniające reklamację poparte argumentami, takimi
jak zrzut ekranu, materiał video nagramy podczas nieprawidłowego świadczenia usługi lub dokładnym
opisem w celu rekonstrukcji zdarzenia, które stanowią dowód nieprawidłowego działania usługi.
CMS-PANEL.PL obowiązany jest udzielić odpowiedzi w takiej samej formie, w jakiej została złożona
reklamacja, na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację
oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z
uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności
związanych z usługami świadczonymi na rzecz CMS-PANEL.PL przez osoby trzecie, CMS-PANEL.PL przesyła
w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania
poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów.
Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko CMS-PANEL.PL przez Klienta nie będącego
Konsumentem jest wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego.

§7. Dane osobowe
1.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Klienta,
jest CMS-PANEL.PL.
2. W celu uzyskania większej ilości informacji o danych osobowych należy się z nami skontaktować osobiście.
Oto dane kontaktowe: iod@cms-panel.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych DND-SYSTEM,
Bębnów ul. Główna 39 26-225. Gowarczów.
3. Dane osobowe Klienta pozyskujemy w wyniku rejestracji, poprzez formularz logowania firmy Google LCC
(https://www.google.com) z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
zwanej dalej Google LCC, oraz poprzez system firmy Allegro.pl sp. z o.o. (https://allegro.pl) z siedzibą ul.
Grunwaldzka 182 60-166 Poznań zwanej dalej Allegro.pl.
4. Na serwerze firmy Google LCC są przechowywane pozostałe dane Klienta, czyli imię, nazwisko, płeć, data
urodzenia, narodowość, telefon kontaktowy, adres email oraz hasło. Te dane są pobierane automatycznie
podczas logowania klienta i niszczone, gdy Klient kliknie przycisk „WYLOGUJ”.
5. Poprzez serwis Allegro.pl pozyskujemy dane Klienta niezbędne do wystawienia faktury i prowadzenia
księgowości. Są one bezpośrednio przekazywane do systemu Web INnovative Software Sp. z
o.o. (https://wfirma.pl) z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 105/21 51-166 Wrocław, zwanej dalej
WFirma.pl, w celu automatycznego wystawienia faktury.
6. Aby korzystać z darmowej wersji Usługi wymagamy od Klienta przekazania wyłącznie adresu email. Jest
on pobierany z formularza logowania firmy Google LLC. Są z nim powiązane wszystkie strony zarządzane
przez Klienta.
7. Aby korzystać z komercyjnej wersji Usług oferowanych przez CMS-PANEL.PL, należy podać pozostałe dane
niezbędne do wystawienia faktury, są one pobierane z systemu Allegro.pl automatycznie przez system
WFirma.pl bez udziału serwerów CMS-PANEL.PL.
8. CMS-PANEL.PL nie wykorzystuje danych osobowych klienta do celów statystycznych ani też celów
marketingowych, chyba, że klient wyraził na to zgodę w Panelu Użytkownika. Domyślnie zgoda jest
wyłączona - nieaktywna.
9. Ze wszystkich danych osobowych które podaje Klient, na serwerach CMS-PANEL.PL przechowujemy
jedynie adres e-mail Klienta. Jest on pobierany z formularza logowania firmy Google LLC. Są z nim
powiązane wszystkie strony zarządzane przez Klienta. Pozostałe dane takie jak imię, nazwisko, data
urodzenia, adresy pocztowe, narodowość płeć i hasła są przechowywane na serwerach firm Google LLC
oraz Allegro.pl.
10. Na serwerze DND.ZONE są przechowywane również dane osobowe klienta w postaci jego stron
internetowych oraz skrzynek pocztowych wraz z wiadomościami e-mail Klienta, za te dane odpowiada
bezpośrednio Klient, umieszczając je tam dobrowolnie przy użyciu Kreatora Stron, Panelu Użytkownika
lub Programu Pocztowego, do edycji tych danych nie ma dostępu CMS-PANEL.PL, jest ona możliwa
wyłącznie po podaniu hasła, które zna tylko Klient oraz osoby trzecie, jeśli im to hasło powierzył.
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CMS-PANEL.PL może jedynie czasowo lub na stałe zablokować dostęp do tych danych niezwłocznie po
wykryciu danych szkodzących Klientowi lub CMS-PANEL.PL lub otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia.
11. Okres przechowywania danych osobowych Klienta wynosi odpowiednio:
a. 0 dni – jeśli klient korzysta z pakietu „STARTER” i po okresie 14 dniowym wyrazi wolę usunięcia
swoich danych klikając przycisk „Usuń moje konto” w zakładce ustawienia lub powiadomi CMSPANEL.PL lub wysyłając stosowne oświadczenie na adres korespondencyjny podany w §1.1 lub
elektronicznie na adres: biuro@cms-panel.pl,
b. 14 dni – jeśli Klient wypowiedział umowę wysyłając stosowne oświadczenie na adres
korespondencyjny podany w §1.1 lub elektronicznie na adres: biuro@cms-panel.pl,
c. 14 dni – jeśli Klient korzystał z komercyjnej wersji Usług CMS-PANEL.PL i zrezygnował z ich
dalszego opłacania,
d. 5 lat – jeśli Klient korzystał z komercyjnej wersji Usług - zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji
podatkowej licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku –
do celów księgowych
e. W systemie Allegro.pl – zgodnie z regulaminem systemu Allegro.pl,
f. W systemie Google LLC – zgodnie z regulaminem systemu Google LLC
12. Dane osobowe Klienta będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu
o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską – na potrzeby §7.4 i §7.6

§8. Postanowienia Końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Do umowy pomiędzy Klientem a CMS-PANEL.PL zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są
do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
CMS-PANEL.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługi i rozwiązania umowy o świadczenie Usługi
w CMS-PANEL.PL w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta Regulaminu lub przepisów prawa.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminach i Cennikach mają zastosowanie właściwe
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a CMS-PANEL.PL, dotyczących świadczenia
Usług przez CMS-PANEL.PL, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego,
rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby CMS-PANEL.PL.
Regulamin wchodzi w życie 22.05.2018 roku.
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