Regulamin strony internetowej
www.klasaprzyszlosci.com.pl
§1. Postanowienia ogólne
1.Administratorem serwisu internetowego „www.klasaprzyszlosci.com.pl” („Strona”) jest HP
Inc Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul.
Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, NIP 5213690563, numer REGON 360916326 i KRS 546115
(„HP Inc” lub „Administrator”).
2.Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Strony
przez jej użytkowników.
3.Treść Strony jest kierowana do osób z tzw. sektora K12, tj. szkół i ich pracowników,
edukatorów i uczniów z:
a) przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych, zespołów
wychowania przedszkolnego;
b) szkół podstawowych;
c) gimnazjów;
d) liceów ogólnokształcących, techników, zasadniczych szkół zawodowych;
e) szkół policealnych;zwanych dalej łącznie „Odbiorcami”.
4.W ramach Strony Administrator świadczy usługę wyświetlania informacji na temat oferty HP
Inc dla Odbiorców, rekomendowanych cen produktów HP Inc dla Odbiorców oraz danych
kontaktowych partnerów handlowych HP Inc.
5.W ramach Strony zabronione jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze
bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia
Strony lub systemu teleinformatycznego Administratora.
§2. Wymagania techniczne
1.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
a) komputer z dostępem do sieci Internet;
b) standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies;
c) posiadanie konta e-mail –dla niektórych z usług, wymagających podania adresu.
2.Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w
związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu
teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
3.Administrator podejmuje stałe działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznych
warunków korzystania ze Strony poprzez odpowiednie zabezpieczenia własnego systemu
teleinformatycznego. Administrator informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z
korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja ta
dotyczy potencjalnych zagrożeń występujących w przypadku standardowego korzystania z
usług świadczonych drogą elektroniczną, które jednak powinny być uwzględniane przez
użytkowników. Podstawowe zagrożenia związanych z korzystaniem z sieci internet, to:
a) programy szpiegujące (tzw. spyware) –programy śledzące działania użytkownika, które
gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je-zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody autorowi programu,
b) spam -niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie
do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,

c) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod
godną zaufania osobę lub instytucję (tzw. phishing),
d) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich
narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.
4.W celu uniknięcia wskazanych powyżej zagrożeń Administrator zaleca użytkownikom, by
zaopatrzyli swoje komputery i inne urządzenia elektroniczne w programy antywirusowe
podlegające stałej aktualizacji. Podstawową ochronę przed zagrożeniami związanymi z
korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają
także:
a) włączona zapora sieciowa (tzw. firewall),
b) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, czytanie
okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
c) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
d) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
e) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
§3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1.Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie
przez użytkownika korzystania z danej usługi w ramach Strony. Korzystanie przez użytkownika
z danej usługi odbywa się dobrowolnie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2.Regulamin jest stale udostępniony użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu,
zapewniając użytkownikowi możliwość zapoznania się z jego treścią, pobranie, utrwalenie,
zapisanie i wydrukowanie.
3.Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. Umowa o świadczenie
usług drogą elektroniczną dotycząca dostępu do Strony ulega rozwiązaniu bez konieczności
składania dodatkowych oświadczeń stron z chwilą opuszczenia Strony przez użytkownika. W
przypadku korzystania z usług wymagających od użytkowników rejestracji na Stronie,
użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o woli usunięcia konta użytkownika na
Stronie i tym samym zrezygnować z usługi, jednocześnie wypowiadając umowę o świadczenie
tej usługi przez Administratora. W tym celu użytkownik powinien wysłać e-mail z żądaniem
usunięcia swojego konta na adres kontakt@klasprzyszlosci.com.pl. W celu weryfikacji e-mail
powinien zostać wysłany z adresu, który został użyty podczas procesu rejestracji.
Administrator usuwa konto użytkownika w ciągu 7 dni od otrzymania stosownego
oświadczenia.
4.Z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu
bądź dobrych obyczajów przez użytkownika, Administrator może wypowiedzieć umowę z
takim użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, usuwając konto takiego użytkownika.
§4. Rejestracja, funkcjonalności Strony dla zarejestrowanych użytkowników
1.Po dokonaniu rejestracji użytkownicy Strony uzyskują możliwość zapoznania się z
rekomendowanymi cenami produktów HP Inc dla Odbiorców oraz z danymi kontaktowymi
partnerów handlowych HP Inc.
2.W celu rejestracji Odbiorca powinien utworzyć konto na Stronie, podając następujące dane:
a) adres e-mail;
b) nazwa szkoły;
c) miejscowość;
d) numer telefonu;

e) stanowisko;
f) hasło do Strony;
oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu.
3.Strona nie umożliwia zakupu jakichkolwiek produktów HP Inc. Odbiorcy zainteresowani
zakupem mogą uzyskać na Stronie dane kontaktowe partnerów handlowych HP Inc i zakupić
je, kontaktując się bezpośrednio z nimi.
§5. Dane osobowe
1.Administratorem danych osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem Strony
jest HP Inc Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul.
Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa.
2.Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz
ochrony użytkownika znajdują się w Polityce prywatności opublikowanej na stronie
internetowej www.klasaprzyszlosci.pl.
§6. Reklamacje
1.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony mogą być zgłaszane do
Administratora pocztą na adres Administratora (wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu) lub na
adres e-mail Administratora: kontakt@klasaprzyszlosci.com.pl. Reklamacje powinny zawierać:
imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności
stanowiących podstawę reklamacji.
2.Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji
niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, drogą mailową na adres podany podczas składania
reklamacji.
§7. Postanowienia końcowe
1.Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług na Stronie jest sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do
konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
2.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. W miarę
możliwości, o takich zmianach użytkownicy będą informowani za pośrednictwem wiadomości
e-mail. Ponadto nowe wersje Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej
https://www.klasaprzyszlosci.pl/. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte
użytkowników.
3.Regulamin dostępny jest na Stronie oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
4.Niniejszy Regulamin oraz korzystanie ze Strony przez osoby ją odwiedzające podlegają
przepisom prawa polskiego, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią
inaczej.

