Ogólne Warunki Handlowe dla użytkowania Aplikacji

Wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora wynikające z użytkowania Aplikacji
kierują się następującymi warunkami handlowymi:

Postanowienia wstępne

1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.

W niniejszych warunkach handlowych:
„Operator” to Spółka GLOBAL COMMODITY INVESTMENTS LLC, ID:
G051415 z siedzibą 8020 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON, WI
53717, USA.
„Aplikacja” oznacza aplikację internetową o nazwie MINER, do której
głównych funkcjonalności należy udostępnianie platformy do
zawierania Umów oraz administrowanie Konta Użytkownika;
Aplikacja
jest
dostępna
z
adresu
internetowego
https://miner.glocin.com .
„OWH” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Handlowe użytkowania
Aplikacji. Przy użytkowaniu Aplikacji Użytkownik powinien
dotrzymywać niniejsze OWH.
„Spółka” oznacza spółkę BIT.NXT INTERNATIONAL LLC, ID: L050626
z siedzibą 8020 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON WI 53717,
USA.
„Umowa Pierwotna” oznacza umowę o udostępnieniu mocy
obliczeniowej zawartą między Użytkownikiem a Spółką, jej wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszych OWH.
„Umowa Wtórna” oznacza umowę o umożliwieniu wykorzystania
mocy obliczeniowej zawartą między Użytkownikiem a Operatorem,
jej wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych OWH.
„Umowy“ oznaczają Umowę Pierwotną oraz Umowę Wtórną.
„Licencja” oznacza niewyłączną licencję na użytkowanie Aplikacji na
warunkach podanych w niniejszych OWH.
„Użytkownik” oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub fizyczną inną
niż Operator i Spółka, która używa Aplikację.
„Konto Użytkownika” oznacza niepubliczną część Aplikacji, która dla
użytkownika jest dostępna po wprowadzeniu Danych Logujących
oraz potwierdzeniu (akceptacji) niniejszych OWH ze strony
Użytkownika (przez kliknięcie na polu (tzw. checkbox), które zawiera
tekst o brzmieniu „Zgadzam się z warunkami handlowymi”). „Dane
Logujące” oznaczają unikalną kombinację loginu Użytkownika oraz
hasła wybranego przez Użytkownika, które Użytkownik zapisze do
bazy danych Aplikacji przy zakładaniu Konta Użytkownika za
pośrednictwem Aplikacji i/lub automatycznie wygenerowanego przez
Aplikację Użytkownikowi. Użytkownik powinien podać prawdziwe
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1.1.11.

2.

Proces zawarcia Umów i użytkowanie Aplikacji
2.1.

2.2.

2.3.

3.

dane w takim zakresie, które umożliwią obowiązujące zawarcie
Umów (zwłaszcza należytą identyfikację Użytkownika).
„Kodeks cywilny“ oznacza ustawę nr 89/2012 Dz. U., kodeks cywilny
w obowiązującym brzmieniu.

Wyświetlenie przycisku o nazwie „Kupić” w środowisku użytkownika
Aplikacji jest propozycją zawarcia Umowy Pierwotnej ze strony Spółki i
równocześnie propozycją zawarcia Umowy Wtórnej ze strony Operatora
zaadresowaną Użytkownikowi.
Kliknięcie Użytkownika na przycisku „Kupić” jest bezwarunkowym
przejęciem propozycji zawarcia Umowy Pierwotnej i również Umowy
Wtórnej ze strony Użytkownika i w wyniku tej operacji Umowy są zawarte.
Użytkownik ma możliwość zapoznania się z brzemieniem Umów przed
przyjęciem ich projektów (patrz załączniki nr 1 i nr 2 niniejszych OWH).
Przez kliknięcie na polu (tzw. check boksie), które zawiera tekst w brzmieniu
„Zgadzam się z warunkami handlowymi” i późniejsze kliknięcie na przycisku
w myśl 2.2 Użytkownik wyraża zgodę z niniejszymi OWH i brzmieniem
Umów.

Użytkowanie Aplikacji
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Operator udziela Użytkownikowi nieodpłatnie Licencję na warunkach
podanych w środowisku użytkownika Aplikacji, zwłaszcza podanych przy
danym typie Konta Użytkownika.
Nieodpłatność Licencji nie ma wpływu na prawa i obowiązki pieniężne
Użytkownika, wynikające z zawartych Umów.
Operatorowi po upływie okresu Licencji (jednak nie wcześniej niż w ciągu
60 dni od wygaśnięcia ostatniej z Umów) przysługuje prawo całkowitego
i/lub częściowego udostępnienia Konta Użytkownika Użytkownikowi.
Użytkownikowi nie wolno założyć więcej niż jedno Konto Użytkownika.
Użytkownik nie ma prawa udzielenia trzeciej osobie podlicencji do
użytkowania Aplikacji.
Wszelkie świadczenia finansowe realizowane za pośrednictwem Aplikacji lub
portalu płatniczego, połączonego z Aplikacją uważane są za zapłacone przez
uznanie całą właściwą kwotą właściwego konta bankowego Operatora
odpow. Spółki.
Operatorowi, po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika, przysługuje prawo do
czasowego wyłączenia Aplikacji lub jej części, jej zmiany i/lub zmiany
nieudostępnienia z określonego adresu internetowego,z jakiegokolwiek
powodu (zwłaszcza z racji bezpieczeństwa).
Użytkownik przy użytkowaniu Aplikacji zobowiązuje się postępować tak, aby
jemu ani Operatorowi w wyniku użytkowania Aplikacji nie została
wyrządzona żadna szkoda.
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4.

Baza danych
4.1.

4.2.

4.3.

5.

Użytkownik nie ma prawa za pośrednictwem Aplikacji maszynowo (zwł. przy
pomocy tzw. robotów softwarowych) pobierać dane z bazy danych związanej
z Aplikacją.
Użytkownik i Operator niniejszym uzgadniają, że jakiekolwiek dane włożone
przez Użytkownika do bazy danych Aplikacji wchodzą w skład bazy danych
zgromadzonej przez Operatora i stają się częścią składową bazy danych
Operatora, jednak w wyniku tego postępowania, opisanego w niniejszym
ustępie, Użytkownik nie wejdzie w posiadanie jakichkolwiek praw do bazy
danych Aplikacji. Tymsamym postanowienie to nie narusza uzgodnień
zawartych w Umowach czy niniejszych OWH o ochronie danych osobowych.
Strony Umowy uświadamiają sobie, zgodnie oświadczają i czynią
bezspornym fakt, że Aplikacja spełnia warunki post. § 562 ust. 2 Kodeksu
cywilnego, a więc że zapisy danych w Aplikacji i jej bazie danych, jak
również systemie elektronicznym, są niezawodne i są dokonywane
systematycznie i kolejno, oraz że są chronione przed zmianami.

Dane osobowe i cookies
5.1.

5.2.

5.1 Przez użytkowanie Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na używanie
plików Cookies przez Operatora w zakresie i na warunkach podanych w
załączniku nr 3 niniejszych OWH.
5.2 Użytkownik poprzez akceptację niniejszych OWH udziela zgody na
włączenie wszystkich jego danych osobowych i innych podanych w ramach
Danych Logowania czy Konta Użytkownika, jak również innych danych
uzyskanych w kontaktach handlowych (w dalszym tekście tylko „Dane
Osobowe”) do bazy danych Operatora, jak również administratora (w
dalszym tekście nazywanego także „Administratorem”) oraz na ich
przetwarzaniem, i to także za pośrednictwem powierzonych przez
Administratora podmiotów przetwarzających (w dalszym tekście nazywany
także „Podmiotem Przetwarzającym”). Dane osobowe będą opracowywane
dla potrzeb handlowych i marketingowych Administratora, włącznie
oferowania handlu i usług, jak również przesyłania wiadomości handlowych
między innym za pośrednictwem środków elektronicznych w rozumieniu
ustawy nr 480/2004 Dz. U. o niektórych usługach informacyjnych spółki
(zwłaszcza w formie e-mailu i wiadomości SMS). Zgody udziela się na okres
do odwołania zgody. Użytkownik, jak również podmiot danych, przyjmuję
do wiadomości, że posiada prawa, o których mowa w postanowieniu § 11 i
§ 21 ustawy nr 101/2000 Dz. U. o ochronie danych osobowych, tzn.
zwłaszcza że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne oraz że ma
prawo dostępu do danych osobowych. Każdy podmiot danych, który
stwierdzi lub sądzi, że Administrator lub Podmiot Przetwarzający wykonuje
przetwarzanie jego danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia
prywatnego i osobistego podmiotu danych lub sprzeczne z ustawą, może:
a)
Zażądać od Administratora lub Podmiotu Przetwarzającego
wyjaśnienia,
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b)
Zażądać, aby Administrator lub Podmiot Przetwarzający
usunął stan w ten sposób powstały; zwłaszcza może chodzić o
blokowanie, dokonanie poprawki, uzupełnienie lub likwidację danych
osobowych
6.

Odpowiedzialność za szkodę
6.1.
6.2.

7.

Zmiana OWH
7.1.

7.2.

8.

Postanowienia tego artykułu 6. OWH nie odnoszą się do konsumenta.
Użytkownik niniejszym wyraźnie zrzeka się prawa do odszkodowania od
Operatora za szkodę spowodowaną nieumyślnie lub nie w wyniku
poważnych zaniedbań ze strony Operatora przez naruszenie jakiegokolwiek
obowiązku Operatora, podanego w Umowie, w związku z realizacją Umowy
lub w niniejszych OWH.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operatorowi przysługuje prawo na
bieżąco zmieniać niniejsze OWH. Dla Użytkownika i Operatora wiążące jest
zawsze aktualne brzmienie OWH.
Zmiana OWH zostanie zgłoszona Użytkownikowi, jak również drugiej
stronie, za pośrednictwem wiadomości e-mailowej, odesłanej na adres emailowy, wpisany przez Użytkownika do Aplikacji. Zmiana OWH nie ma
żadnego wpływu na prawa i obowiązki, wynikające z już zawartych Umów.

Informacje obowiązujące dla konsumenta
8.1.

Ten artykuł 8. OWH jest skuteczny tylko wobec Użytkownika, który jest
konsumentem.
8.2.
Operator niniejszym informuje Użytkownika, że:
8.2.1.
Adres dla doręczeń dokumentów Operatorowi z całego terytorium
UE: GLOBAL COMMODITY INVESTMENTS LLC, 8. pěšího pluku 2173,
738 01 Frýdek- Místek, Czech Republic;
8.2.2.
Adres
Operatora
dla
doręczeń
poczty
elektronicznej:
office@glocin.com; Użytkownikowi nie nalicza się kosztów
doręczenia;
8.2.3.
W celu użytkowania Aplikacji potrzeba dostępu do sieci Internet oraz
przeglądarki internetowej (koszty ich nabycia u osób trzecich ponosi
Użytkownik);
8.2.4.
Wobec Operatora Użytkownikowi nie powstają żadne koszty za
użycie zdalnych środków komunikacyjnych.
8.2.5.
Użytkownik ma możliwość wykrycia błędów przez kontrolę Konta
Użytkownika;
8.2.6.
Poprawiania błędów powstałych przy wprowadzaniu danych można
dokonywać również za pośrednictwem Aplikacji, a tam, gdzie
Aplikacja tego nie umożliwia, za pośrednictwem pomocy technicznej,
do której kontakt jest podany w Aplikacji;
8.2.7.
Operator dotrzymuje wszystkich obowiązujących ustawa USA i UE;
żadne inne kodeksy dla Operatora nie są wiążące;
8.2.8.
Dla rozstrzygnięcia pozasądowego sporów konsumenckich (tzn.
zwłaszcza sporów związanych z Licencją) jest właściwa Czeska
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8.2.9.

9.

Inspekcja Handlowa, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
REGON: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz ;
Użytkownik powinien dotrzymywać niniejsze OWH oraz obowiązujące
i skuteczne przepisy prawne Republiki Czeskiej.

Prawo właściwe dla Warunków
9.1.

Niniejsze OWH kierują się porządkiem prawnym Republiki Czeskiej,
zwłaszcza Kodeksem cywilnym, z wykluczeniem norm kolizyjnych.
9.2.
Jakiekolwiek spory powstałe na podstawie Umowy i/lub niniejszych OWH
będą rozstrzygać merytorycznie i miejscowo właściwe sądy Republiki
Czeskiej.
10.
Skuteczność
10.1.
Niniejsze OWH wchodzą w życie i skutkują w dniu 15.05.2017 r.
11.
Załączniki
11.1.
Niniejsze OWH posiadają następujące załączniki:
●

Zgoda na przetwarzanie plików cookies
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Zgoda na przetwarzanie plików cookies

1. Czym są pliki Cookies
Pliki cookies są krótkimi plikami tekstowymi, które strona internetowa odeśle do Twojej
przeglądarki.

Umożliwia

stronie

internetowej

odnotowywać

informacje

o

Twoich

odwiedzinach, na przykład wybrany język i temu podobne. Następne odwiedziny stron mogą
być dla Ciebie prostsze i bardziej przyjemne. Pliki cookies są ważne, bowiem bez nich
poruszanie się po sieci Internet byłoby o wiele bardziej skomplikowane. Pliki cookies
umożliwiają lepsze wykorzystanie naszej strony internetowej i dostosowanie jej treści do
Twoich potrzeb. Plików cookies używa prawie każda strona internetowa na świecie. Pliki
cookies są użyteczne, ponieważ zwiększają przyjazność wobec użytkownika powtórnie
odwiedzanej strony internetowej.
2. Rodzaje plików cookies
Relacyjne (a więc czasowe) pliki cookies umożliwiają nam wzajemnie łączyć Twoje
poszczególne działania w czasie przeglądania tych stron internetowych. W momencie
otworzenia okna Twojej przeglądarki pliki te aktywizują się i dezaktywują się po zamknięciu
okna Twojej przeglądarki. Relacyjne cookies są czasowe i po zamknięciu przeglądarki
wszystkie te pliki kasują się.
Trwałe pliki cookies pomagają nam zidentyfikować Twój komputer, jeśli ponownie odwiedzisz
naszą stronę internetową. Kolejną zaletą trwałych cookies jest to, że umożliwiają nam
dostosować nasze strony internetowe do Twoich potrzeb.
3. Korzystanie z plików Cookies
Zgodnie z postanowieniem § 89 ust. 3 ustawy nr 127/2005 Dz. U. o komunikacjach
elektronicznych, w skutecznym brzmieniu, pozwalamy sobie niniejszym poinformować Cię,
że nasze strony internetowe używają do swojej działalności plików cookies, a więc Twój plik
cookies, włącznie trwałych, przetwarzamy.
Niniejsza zgoda jest udzielana na czas nieokreślony.
Przeglądarki internetowe zwykle zawierają administrację plików cookies. W ramach
nastawienia Twojej przeglądarki możesz więc prawdopodobnie poszczególne pliki cookies
ręcznie kasować, blokować czy całkowicie zakazać ich używania. Więcej informacji można
uzyskać w zakładce pomocy Twojej przeglądarki internetowej.
4. Cel użycia plików Cookies
Do personalizacji treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznych i analizy naszej
liczby odwiedzin korzystamy z plików cookies. Informacje o tym, jak naszego webu
używamy, udzielamy swoim partnerom działającym w obszarze mediów społecznych,
ogłoszeń i analiz.
Plików cookies używamy, oprócz celu podanego w poprzednim ustępie, tylko do celów
określonych w warunkach handlowych.
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