REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI CERTYFIKATU
AIRTRUST FIRMA
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Zleceniobiorcą jest Janmedia Interactive Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Wybickiego 1, zarejestrowana w KRS: 0000212463, Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 400 000 zł.
Zleceniodawcą
w
rozumieniu
Regulaminu
jest
podmiot
zlecający
Janmedia Interactive Sp. z o.o. świadczenie usługi certyfikatu AIRtrust Firma
poprzez złożenie zamówienia.
Okres abonamentowy okres przeznaczony na wykorzystanie usługi, określony
w jej specyfikacji, nie dłuższy niż określony w cenniku.

Niniejszy Regulamin określa zasady zakładania i użytkowania usługi certyfikatu
AIRtrust Firma dostarczanej przez Janmedia Interactive Sp. z o.o.
Składając zamówienie Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje
w całości niniejszy Regulamin.
Zleceniobiorca nie gwarantuje, że zleceniodawca uzyska certyfikat. Jest to zależne
od decyzji urzędu certyfikującego: GlobalSign Inc. W przypadku nieuzyskania
certyfikatu przez Zleceniobiorcę, zostaną mu zwrócone opłaty za usługę na podane
konto bankowe.
Faktury będą wystawiane na dane wskazane przez Zleceniodawcę w formularzu
zamówienia i wysyłane pocztą na wskazany w formularzu adres.
Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się a akceptuje regulaminem wystawcy
certyfikatu
GlobalSing
Inc.,
dostępnym
na
stronie
http://www.globalsign.com/repository/GlobalSign_ObjectSign_SA_v1.5.pdf
Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą
rozpatrywane.
Na 30 dni przed upływem okresu abonamentowego, zostanie wystawiona
Zleceniodawcy faktura proforma na kontynuację usługi. Zleceniodawca może, w celu
przedłużenia usługi, opłacić fakturę proforma bądź też odnowić usługę przez
formularz na stronie www.airtrust.pl.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym
poinformuje Zleceniobiorcę na 30 dni przed datą wejścia w życie nowego
Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2009 r.
2. Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę zgodnie
z art. 23, ust. 1, pkt. 3, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
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osobowych (Dz. U. Z 1997 r., Nr 133, poz. 883) w celu rejestracji w bazie danych
złożonych zamówień. Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu do własnych
danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie Zleceniobiorcy.
3. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Kwestie sporne wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy miejscowo
dla Zleceniobiorcy.
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