Regulamin korzystania z wersji TRIAL
Usługi VSoft Insurance Broker Online

dalej
(Regulamin TRIAL VIB)
Niniejszy regulamin, określa zasady, zakres i warunki korzystania z wersji TRIAL Usługi VSoft Insurance Broker
Online, wyłącznie dla celów testów i zapoznania się przez potencjalnego klienta ze specyfiką ww. usługi.
Usługa w wersji TRIAL udostępniania jest przez VSoft Spółkę Akcyjną Spółkę Komandytową z siedzibą w Krakowie
przy ul. Puszkarskiej 7J, 30-644 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000713493,
zarejestrowaną pod numerem NIP 6772270346,
zwaną w dalszej treści Regulaminu „VSoft”.
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§ 1. Definicje
Wersja Trial Usługi VSoft Insurance Broker Online (TRIAL VIB) – usługa polegająca na udostępnieniu do testów
Usługi VIB, na czas określony 30 dni, bez możliwości jej komercyjnego wykorzystania, na warunkach opisanych w
niniejszym Regulaminie Wersji TRIAL VIB
Licencja TRIAL – licencja na korzystanie z Aplikacji VIB, udostępnianej w ramach Wersji Trial Usługi VIB,
udzielana na czas 30 dni kalendarzowych, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia testów. Warunki Licencji TRIAL
określa Regulamin wersji płatnej Usługi na VIB z tym jednak zastrzeżeniem, iż Licencja TRIAL ma charakter czasowy
i nieodpłatny.
Definicje pojawiające w niniejszym Regulaminie Wersji TRIAL VIB, w przypadku ich nie zdefiniowania maja
znaczenia nadane im w Regulaminie dla płatnej Usługi VIB, dostępnym pod adresem
https://broker.vsoft.pl/vib_help/
§ 2. Zasady korzystania z wersji TRIAL VIB
Wersję TRIAL VIB można zamówić poprzez stronę WWW vib.vsoft.pl
Zawarcie umowy zachodzi w momencie pierwszego logowania
Wersja TRIAL VIB posiada pełną funkcjonalność, jaka jest aktualnie udostępniana w ramach komercyjnie
świadczonej Usługi VIB.
Wersja TRIAL VIB udostępniana jest na czas określony 30 dni kalendarzowych, po czym wygasa. Na czas korzystania
z Wersji TRIAL VIB VSoft udziela podmiotowi korzystającemu czasowej, testowej Licencji TRIAL
W trakcie korzystania z wersji TRIAL VIB możliwe jest w dowolnym momencie rozpoczęcie korzystania z pełnej,
płatnej wersji. W tym celu należy skontaktować się z VSoft wysyłając wiadomość na adres vibservice@vsoft.pl w celu
złożenia
zamówienia
zgodnie
z
Regulaminem
Usługi
VIB
dostępnym
pod
adresem:
https://broker.vsoft.pl/vib_help/
W trakcie korzystania z wersji TRIAL VIB VSoft może kontaktować się z korzystającym, w celu uzyskania opinii o
Usłudze, sugestii, uwag względnie w celu zaproponowania i omówienia oferty na płatne przedłużenie dostępu do
usługi.
Z dniem wygaśnięcia wersji TRIAL VIB i braku zamówienia na wersję płatną dostęp do wersji TRIAL VIB zostanie
zablokowany dostęp, a dane zostaną trwale usunięte.
Dla wersji TRIAL VIB nie obowiązują żadne parametry gwarantujące dostępność i jakość świadczonej Usługi, w
szczególności nie mają zastosowania zapisy o czasach reakcji na zgłoszenia, dostępności, czasach usuwania
ewentualnych błędów czy incydentów, nie ma także możliwości zgłaszania błędów czy incydentów. Dostęp do
helpdesk.vsoft.pl jest wyłączony.
Po wykupieniu płatnej wersji korzystający z wersji trial może zgłosić potrzebę przywrócenia bazy danych do stanu
początkowego – z zastrzeżeniem, że jest to możliwe wyłącznie jeżeli korzystający wykupi płatną wersję w czasie
trwania okresu TRIAL. Zgodnie z pkt. 7 powyżej po upływie okresu TRIAL dane są usuwane bez możliwości ich
przywrócenia
VSoft zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmodyfikowania w dowolnym momencie oferty bezpłatnej wersji
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§ 3. Wymagania techniczne dla korzystania z Wersji TRIAL VIB
1.
W celu korzystania z Wersji TRIAL VIB korzystający musi posiadać sprzęt komputerowy o minimalnych parametrach
dla Usługi VIB wskazanych w Dokumentacji, z dostępem do Internetu o odpowiedniej przepustowości oraz z
oprogramowaniem niezbędnym do nawiązania połączenia internetowego z serwerem wskazanym w ramach
Środowiska Sprzętowo-Programowanego.
2.
Obsługiwane przeglądarki internetowe:




Microsoft Edge w wersji najnowszej,
Mozilla Firefox w wersji 48 lub nowszej,
Google Chrome w wersji 52 lub nowszej

§ 4. Zasady dostępu do Wersji TRIAL VIB
Dostęp do Wersji TRIAL VIB wymaga podania Loginu i Hasła. Login i Hasło zostaną przesłane przez VSoft po
wypełnieniu i wysłaniu formularza na stronie https://vib.vsoft.pl/zamow-demo/
§ 5. Odpowiedzialność
1.
Korzystający poprzez rozpoczęcie korzystania z Wersji TRIAL VIB w pełni akceptuje warunki korzystania Wersji
TRIAL VIB.
2.
Korzystający oświadcza iż jest świadomy i akceptuje, że Wersja TRIAL VIB jest świadczona wyłącznie w celu
przeprowadzenia testów i zapoznania się przez Korzystającego z Usługą VIB.
3.
Odpowiedzialność VSoft wobec korzystającego w związku z korzystaniem przez niego z Wersji TRIAL VIB jest
wyłączona.
4.
VSoft w szczególności nie odpowiada za szkody będące skutkiem korzystania przez Korzystającego z Wersji TRIAL
VIB, w tym nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, tj. korzyści które Korzystający mógłby
osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.
§ 6. Dane osobowe i bezpieczeństwo
1.
Działając na podstawie art. 28 RODO, Klient może powierzyć VSoft przetwarzanie danych osobowych w
związku z realizacją Umowy.
2.
VSoft może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu związanym z realizacją Umowy.
3.
VSoft w zakresie realizacji celu określonego w pkt 2, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na
powierzonych mu danych: zbieranie, utrwalanie, archiwizowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, udostępnienie, usuwanie, niszczenie.
4.
5.
6.

7.

8.

Administrator może powierzyć VSoft przetwarzanie danych osobowych: klientów, potencjalnych klientów. W
zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, NIP, REGON.
VSoft może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
Zgodnie z art. 32 RODO VSoft zobowiązany jest, do zapewnienia stosownych środków technicznych i
organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności do zabezpieczenia danych
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
VSoft przetwarzać będzie dane osobowe w swoich jednostkach organizacyjnych lub przez osoby i
podwykonawców, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy przy czym na dzień zawarcia
Umowy VSoft powierzy zbiór danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego przetwarzania w
szczególności firmie świadczącej usługi hostingowe: POLCOM S.A. z siedzibą w Skawinie, ul. Krakowska 43
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000417507, NIP 944-224-32-30, kapitał zakładowy 400 000,00 zł. (dane będą przetwarzane pod
podanym adresem) na co klient akceptując Regulamin wyraża zgodę.
Do przetwarzania danych zostaną dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez VSoft.
Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy tych danych
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oraz sposobów ich zabezpieczenia.
9.

Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w szczególności zakres, kontekst i cele przetwarzania, VSoft w miarę
możliwości pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w rozdziale III RODO oraz art.
32–36 RODO.

10.

VSoft po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe, chyba że
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

§ 7. Poufność
1.
Podczas realizacji Umowy każda ze Stron uzyskuje dostęp do informacji poufnych drugiej Strony, w szczególności
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Strony.
2.
Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności warunków Umowy, wszelkich informacji zebranych w
trakcie rozmów mających na celu zawarcie Umowy, a także wszelkich informacji poufnych dotyczących drugiej Strony
i jej działalności. Strony ustalają, że dla celów niniejszego zobowiązania określenie „informacje poufne” oznacza
wszelkie informacje zarówno handlowe (w tym w szczególności Cennik i polityka rabatowa określona w Umowie),
finansowe, techniczne, organizacyjne, technologiczne, prawnie chronione, a także informacje dotyczące
oprogramowania, Dokumentacji, know how, technik, idei, zasad i koncepcji i inne, ujawnione przez każdą ze Stron
od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób.
3.
W przypadku ujawnienia informacji poufnych przez Stronę, Strona której informacje poufne zostały ujawnione
niezgodnie z Umową jest uprawniona do obciążenia Strony, która dopuściła się ujawnienia karą umowną w wysokości
50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Kara umowna, o której mowa powyżej płatna będzie przez Stronę,
która dopuściła się ww. naruszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kary.
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