Regulamin
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Treść Regulaminu Serwisu www.businessarchiv.pl określa zasady i warunki korzystania z serwisu
internetowego zwanego w dalszej części Serwisem.
2. Serwis www.businessarchiv.pl udostępniany jest przez Business Archiv Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa.
3. Serwis jest dostępny na stronie internetowej www.businessarchiv.pl
4. Serwis stanowi źródło informacji o jakości i zakresie usług świadczonych przez Business Archiv.
5. Serwis zawiera także cennik w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie
odpisu lub kopii dokumentacji osobowo-płacowej, co pozwala osobie zainteresowanej na skorzystanie
z usług świadczonych przez Business Archiv.
6. Moderatorem Serwisu jest Business Archiv.
§2 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna jak i prawna korzystająca z bazy danych
zawartych na stronie internetowej www.businessarchiv.pl.
2. Każdy Użytkownik Serwisu chcąc pozyskać szczegółowe informacje na temat usług świadczonych przez
Business Archiv zobowiązany jest wypełnić „Formularz kontaktowy”, po przesłaniu którego
przedstawiciel Business Archiv wprowadzi dane osobowe do systemu teleinformatycznego Business
Archiv.
3. Podanie danych osobowych w „Formularzu kontaktowym”, potwierdza ich autentyczność i zgodność
ze stanem faktycznym.
4. Przedstawiciel Business Archiv oddzwoni na wskazany w formularzu kontaktowym numer telefonu,
bądź prześle odpowiedź na skierowane zapytanie na wskazany adres e-mail.
5. Business Archiv nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez użytkowników
serwisu podmiotom trzecim, w szczególności powstałych na skutek naruszenia dóbr osób trzecich
przez Użytkowników serwisu.
§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) jest Business Archiv Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
3. Użytkownik przesyłając „Formularz kontaktowy” wyraża zgodę przetwarzanie jego danych osobowych
przez Business Archiv Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt
oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych,
2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,
o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem
przepisów prawa,
3) sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu,
dla którego zostały pozyskane.
5. W celu realizacji ust. 4 należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych - Business
Archiv Sp. z o.o., Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa.
6. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje na
potrzeby działań promocyjnych i handlowych Business Archiv Sp. z o.o.
§ 4 PRAWA AUTORSKIE
1. Użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo drukowania, kopiowania oraz zapisywania treści
zawartych w zasobach Serwisu na dysku komputera wyłącznie do użytku prywatnego.
2. businessarchiv.pl jest prawnie chroniona zarówno jako nazwa, jak i znak towarowy.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Business Archiv zastrzega sobie prawo do modernizacji serwisu bez uprzedniego informowania
użytkowników. Modernizacja nastąpi po uprzednim zamieszczeniu na stronie internetowej
www.businessarchiv.pl informacji „strona modernizowana”.
2. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu
teleinformatycznego, Business Archiv ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia
świadczenia usługi, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych
mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
3. Business Archiv zastrzega sobie prawo modyfikacji treści niniejszego Regulaminu po uprzednim
zamieszczeniu na stronie internetowej www.businessarchiv.pl informacji o dokonanych zmianach.
Dokonane zmiany w treści regulaminu wiążą użytkowników od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej www.businessarchiv.pl informacji o wprowadzonych modyfikacjach.
4. Treść niniejszego Regulaminu wiąże Użytkownika od dnia przesłania przez Niego „Formularza
kontaktowego”.
5. W sprawach niezawartych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują właściwe przepisy
prawa.

