Regulamin korzystania z Monitora Postępowania Egzekucyjnego (MPE) dla Klientów,
którzy nie zawarli odrębnej umowy z Currenda Sp. z o.o. w tym zakresie
1. Wstęp
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady regulujące:
a) sposób korzystania z Usługi Hostowanej, oznaczającej dostęp do Monitora Postępowania
Egzekucyjnego;
b) przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie treści (“Treść”) przez Użytkownika;
c) obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jako podmiotu zarządzającego
Monitorem Postępowania Egzekucyjnego oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
1.2 Niniejszy Regulamin dotyczy Klientów, którzy nie zawarli z Currenda Sp. z o.o. odrębnej
umowy dotyczącej korzystania z Monitora Postępowania Egzekucyjnego.
1.3 Za „Klienta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się każdy podmiot (osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej) posiadający Konto firmowe w MPE oraz osoby fizyczne
posiadające Konto użytkownika prywatnego w MPE.
1.4 Za “Użytkownika” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się każdą osobę fizyczną
posiadającą Konto w Monitorze Postępowania Egzekucyjnego.
1.5 Za “Administratora” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się Currenda Sp. z o.o. z
siedzibą w Sopocie (81-853) przy Al. Niepodległości 703A.
1.6 Korzystając z Usługi Hostowanej Użytkownik i Klient akceptuje zasady opisane w
niniejszym Regulaminie.
1.7 Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Hostowanej Użytkownik i Klient zobowiązany jest
do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowania. Rozpoczęcie korzystania z
Usługi Hostowanej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
1.8 Korzystać z Usługi Hostowanej mogą osoby, które ukończyły 18. Usługa hostowana jest
dostępna jedynie na terytorium Polski.
1.9 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Usłudze Hostowanej – rozumie się przez to dostęp Klienta do Programu, który Administrator
udostępnia Klientowi w sposób elektroniczny. Usługa Hostowana realizowana jest z
wykorzystaniem sieci publicznej Internet zgodnie z niniejszym Regulaminem.
b) Programie – rozumie się przez to system Monitor Postępowania Egzekucyjnego (w skrócie:
MPE).
c) Treści lub Treściach – rozumie się przez to informacje umieszczane w MPE przez
Użytkowników.
d) Loginie – rozumie się przez to nazwę jednoznacznie identyfikującą Użytkownika MPE.
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e) Haśle – rozumie się przez to ciąg znaków znany wyłącznie Użytkownikowi MPE, wymagany
w procesie uwierzytelnienia.
f) Sprawie – rozumie się przez to zestaw dokumentów, czynności i informacji o sprawie
egzekucyjnej udostępnianych użytkownikowi MPE przy użyciu konta.
g) Koncie – rozumie się przez to wszystkie rodzaje kont wymienione w niniejszym Regulaminie.
h) Koncie firmowym – rozumie się przez to miejsce w MPE grupującym konta Użytkowników
występujących w imieniu Klienta. Ma charakter pomocniczy, rozliczeniowy. Nie umożliwia
udostępniania spraw. Jest obsługiwane przez osobę reprezentującą Klienta.
i) Koncie administratora firmy – rozumie się przez to konto, działające w ramach Konta
firmowego, umożliwiające konfigurację Programu w obrębie struktury organizacyjnej Klienta
wraz z możliwością zarządzania innymi kontami Użytkowników Klienta. Użytkownik Konta
administratora firmy ma możliwość dostępu do danych o Sprawie/Sprawach, pod warunkiem
uzyskania dostępu do danych o Sprawie/Sprawach w trybie określonym w niniejszym
Regulaminie.
j) Koncie pracownika firmy/Koncie koordynatora firmy – rozumie się przez to konto, działające
w ramach Konta firmowego, założone dla pracownika lub osoby współpracującej z Klientem, z
możliwością dostępu do danych o Sprawie/Sprawach pod warunkiem uzyskania dostępu do
danych o Sprawie/Sprawach w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
k) Konto użytkownika prywatnego – rozumie się przez to konto utworzone przez osobę fizyczną
lub dla osoby fizycznej, w imieniu własnym i na własną rzecz, nie w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej oraz nie w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji.
l) Wniosku – rozumie się przez to udostępnianą przez Użytkownika Komornikowi sądowemu
przy użyciu Konta informację lub informacje w jakiejkolwiek formie, a także oświadczenie woli
Użytkownika, w tym żądanie podjęcia określonych czynności, w tym żądanie wszczęcia
egzekucji.
m) Komorniku sądowym – rozumie się przez to właściciela Danych Aplikacji Kancelaryjnych.
n) Danych Aplikacji Kancelaryjnych – rozumie się przez to informacje przechowywane i
przetwarzane w Programie i/lub Aplikacjach Kancelaryjnych, których właścicielem jest
Komornik sądowy, udostępniane przez Komornika sądowego na żądanie upoważnionego
Użytkownika za pośrednictwem Usługi Hostowanej.
o) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1000).
2.

Ogólne zasady korzystania z Usługi Hostowanej

2.1 Utworzenie i korzystanie z Konta w MPE jest dobrowolne.
2.2 Użytkownik korzysta z MPE na podstawie niniejszego Regulaminu.
2.3 Administrator ustala zakres danych dostępnych z wykorzystaniem konta bezpłatnego oraz
zakres funkcjonalności płatnych.
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2.4 Bez ponoszenia opłat Klient ma prawo dostępu do spraw udostępnianych przez jednego
Komornika sądowego, w liczbie nie większej niż 10 Spraw łącznie. Klient posiadający Konto
firmowe może utworzyć co najwyżej Konta dla 5 Użytkowników.
2.5 W celu korzystania z Usługi Hostowanej w zakresie szerszym niż możliwy bez ponoszenia
opłat, Klient winien zawrzeć umowę z Administratorem.
2.6 W okresach testowych i promocyjnych Klientowi mogą zostać udostępnione, bez opłat,
dodatkowe usługi. Udostępnienie, jak i wycofanie takich usług nie wymaga poinformowania ani
uzyskania zgody Klienta i nie stanowi zmiany warunków świadczenia Usługi Hostowanej.
2.7 Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna działająca w imieniu własnym, bądź
jako reprezentant osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej lub pełnomocnik lub
przedstawiciel ustawowy, itp.
2.8 Każdy, kto wykonuje czynności w MPE, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.
2.9 Warunkiem korzystania z MPE jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
2.10 Usługa Hostowana nie może być wykorzystywane w sposób, który powoduje lub może
powodować uszkodzenie Usługi Hostowanej lub zakłócenie jej dostępności, o ile nie jest to
normalne wykorzystanie Usługi Hostowanej, zgodne z jej przeznaczeniem i niniejszym
Regulaminem.
2.11 Usługa Hostowana nie może być wykorzystywana:
a) w jakikolwiek sposób niezgodny z obowiązującym prawem, obowiązkami wynikającymi z
podpisanych przez Użytkownika umów, nielegalnie lub szkodliwie i/lub;
b) w jakikolwiek sposób niezgodny z zapisami Regulaminu i/lub;
c) w powiązaniu z jakąkolwiek niezgodną z obowiązujący prawem, nielegalną lub szkodliwą
działalnością albo oprogramowaniem.
2.12 Klient oświadcza, że cała Treść jest i będzie zgodna z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
2.13 Użytkownik nie ma prawa korzystania z Kont innych Użytkowników oraz udostępniania
swojego Konta innym osobom.
2.14 W każdym przypadku zmiany danych osobowych i/lub danych Klienta, wymaganych do
rejestracji Konta w MPE, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym
Administratora oraz Komorników sądowych, którzy udzielili dostępu do danych o Sprawie /
Sprawach, w celu aktualizacji tych danych.
2.15 Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego Konta z MPE. W celu usunięcia swojego
Konta Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Administratora listem poleconym
na adres siedziby Currenda Sp. z o.o. Administrator nie ma obowiązku wykonania zobowiązania
określonego w niniejszym punkcie, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, poz. 1219).
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2.16 Jeżeli Użytkownik posiadający Konto w ramach Konta Firmowego zażąda usunięcia
swojego Konta zgodnie z punktem poprzedzającym, Administrator może wykonać to żądanie
bez zgody Klienta posiadającego to Konto firmowe.
2.17 Jeżeli Klient zażąda usunięcia Konta Użytkownika stworzonego w ramach Konta
firmowego, Administrator może wykonać to żądanie bez zgody Użytkownika tego Konta.
2.18 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
2.19 Administrator ma prawo zablokować Konto Użytkownika w przypadku, gdy
Użytkownik:
a) naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub
b) odwołał zgody, o których mowa w niniejszym Regulaminie
2.20 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu MPE.
2.21 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność MPE, wynikającą z
dokonywania zmian i ulepszeń.
2.22 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ograniczenia w udostępnianiu
danych leżące po stronie Komornika sądowego.
2.23 Administrator informuje, iż podczas korzystania z MPE w komputerze Użytkownika
zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub
stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do
prawidłowego świadczenia Usługi Hostowanej.
2.24 Klient i Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora anonimowych
informacji na temat udostępnionej poszczególnym Użytkownikom Klienta przez Komornika
sądowego liczby spraw w celu optymalizacji dostosowania wydajności oprogramowania oraz w
celach statystycznych.
3. Użytkownik jako konsument
Postanowienia jak niżej dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami, do których
zastosowanie ma ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3.1 Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia, w terminie 14 dni od
daty zawarcia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, zawartej na odległość, bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
3.2 Konsument może odstąpić od umowy poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres
Administratora. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ustępie zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązujące.
3.3 Klient będący konsumentem ma prawo zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej,
telefonicznie, w formie elektronicznej albo składając ją ustnie do protokołu, dotyczącej
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług Usługi Hostowanej
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Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym Usługa Hostowana
została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzającym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator
usług niezwłocznie powiadamia Klienta.
3.4 W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej,
Administrator usług jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do
potwierdzenia jej przyjęcia. Przepisu nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na
reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
3.5 Administrator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
Odpowiedź na reklamację powinna zawierać pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania
reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, prawo do dochodzenia
roszczeń w postępowaniach mediacyjnych lub przed sądem polubownym.
3.6 W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację
powinna zawierać dodatkowo uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona
reklamującemu Klientowi będącemu konsumentem przesyłką poleconą.
3.7 Administrator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację
pisemnie. Reklamujący Klient będący konsumentem może wyrazić zgodę na otrzymanie
potwierdzenia złożenia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na
wskazany do tego celu adres poczty elektronicznej bądź przy wykorzystaniu innego środka
komunikacji elektronicznej. Wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta przez
reklamującego Klienta.
3.8 Spory pomiędzy Administratorem a Klientem będącym konsumentem mogą być zakończone
polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w
regulaminie tego sądu.
3.9 Administrator wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich.
4. Treści niedozwolone
4.1 Treści nie mogą być niezgodne z prawem, nie mogą naruszać prawa jakiejkolwiek osoby, a
ich umieszczenie w Programie nie może dawać podstaw do podjęcia jakichkolwiek działań
prawnych przeciwko jakiejkolwiek innej osobie. Powyższy zapis nie dotyczy działań
podejmowanych zgodnie z celem, dla którego ten Program działa.
4.2 Treść oraz użycie Treści wprowadzonych lub autoryzowanych przez Użytkownika w żadnym
przypadku nie mogą:
a) być zniesławiające dla jakiejkolwiek osoby, grupy osób, organizacji itp., złośliwe, fałszywe
lub naruszać zasad moralnych;
b) być obsceniczne lub nieprzyzwoite;
c) naruszać w jakikolwiek sposób praw autorskich, prawa do bazy danych, znaku towarowego,
prawa do wzoru lub innych praw własności intelektualnej;
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d) naruszać prawa do prywatności, przepisów dotyczących dóbr osobistych, prawa
do firmy lub przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
e) stanowić błędnej porady lub zawierać lekceważących oświadczeń;
f) nawoływać do popełnienia przestępstwa, nakłaniać do popełnienia przestępstwa lub promować
działalności przestępczej;
g) obrażać jakiegokolwiek organu publicznego, w tym wymiaru sprawiedliwości lub naruszać
jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub administracyjnego, itp.;
h) zawierać treści głoszących nienawiść rasową, wyznaniową, płciową, itp. lub być przejawem
jakiejkolwiek dyskryminacji;
i) być bluźnierstwem;
j) naruszać tajemnic prawnie chronionych;
k) naruszać jakiegokolwiek zobowiązania umownego;
l) naruszać jakiegokolwiek przepisu prawa.
4.3 Użytkownik zapewnia, że Treści nie są i nigdy nie były przedmiotem jakiegokolwiek
postępowania sądowego lub innego. Nie dotyczy to zagadnień, które są przedmiotem działania
Usługi Hostowanej.
5. Materiały graficzne
5.1 Treści nie mogą naruszać godności oraz żadnych innych praw osób, które mają dostęp do
Usługi Hostowanej, lub które mogą w jakikolwiek sposób uzyskać dostęp do Treści.
5.2 Treści nie mogą zawierać żadnej przemocy.
5.3 Treści nie mogą zawierać treści pornograficznych.
6. Prawdziwość Treści
6.1 Treści nie mogą być nieprawdziwe, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd.
6.2 Stwierdzenia faktów zawarte w Treści i odnoszące się do osób (fizycznych lub prawnych,
jednostek organizacyjnych) muszą być prawdziwe oraz uzasadnione.
7. Etykieta
7.1 Treść musi być odpowiednia i zgodna z ogólnie przyjętymi normami etykiety i zachowania
w Internecie.
7.2 Treść nie może być obraźliwa oraz nie może zawierać oznak molestowania, gróźb,
nienawiści, dyskryminacji, itp.
7.3 Usługa Hostowana nie może być wykorzystywana w celu przekazywania wrogich
komunikatów lub być nastawione na obrażanie, wliczając w to komunikaty skierowane
bezpośrednio do osoby lub grupy osób.
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7.4 Usługa Hostowana przeznaczona jest jedynie do realizacji celów określonych w Umowie i
Regulaminie.
7.5 Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia, że Treści nie powielają innych treści
dostępnych za pośrednictwem Usługi Hostowanej.
8. Informacje handlowe i spam
8.1 Usługa Hostowana nie może być wykorzystywana do celów związanych z marketingiem,
reklamą, promocją, sprzedażą oraz dostawą żadnego produktu, usługi lub składania komercyjnej
oferty. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy Administratora.
8.2 Treść nie może być spamem ani zawierać spamu.
8.3 Użytkownicy nie mogą wysyłać żadnego spamu lub informacji marketingowych do żadnej
osoby, której adres poczty elektronicznej zostanie pozyskany przez Użytkownika korzystającego
z Usługi Hostowanej.
8.4 Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Usługi Hostowanej w celu promocji lub obsługi
jakiegokolwiek “łańcuszka wiadomości”, piramid finansowych, itp.
9. Hazard
9.1 Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Usługi Hostowanej w celach hazardowych,
organizowania gier i zakładów lub dowolnych innych czynności powiązanych z hazardem.
10. Odnośniki
10.1 Użytkownicy nie mogą umieszczać odnośników (linków) do zasobów oraz zamieszczać
materiałów, których wykorzystanie może prowadzić do działania Usługi Hostowanej niezgodnie
z Regulaminem lub które mogą zakłócać jej działanie.
11. Oprogramowanie szkodliwe
11.1 Użytkownicy nie mogą świadomie lub przez zaniedbanie zawierać w Treści lub
rozpowszechniać za pomocą usługi jakichkolwiek wirusów, robaków, programów
szpiegowskich, koni trojańskich lub jakiegokolwiek innego złośliwego lub nielegalnego
oprogramowania, programów, procedur lub technologii.
12. Rejestracja Kont i udzielenie dostępu Użytkownikowi
12.1 Rejestracja Konta oznacza założenie Konta przez Użytkownika.
12.2 Konto jest aktywne z chwilą zakończenia procesu jego rejestracji z zastrzeżeniem, iż w
przypadkach szczególnych, spowodowanych przyczynami technicznymi aktywacja Konta może
nastąpić w terminie późniejszym.
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12.3 Rejestracja Konta nie jest równoznaczna z udzieleniem Użytkownikowi dostępu do danych
o Sprawie/Spraw, rozumianego jako wynikająca z przepisów prawa możliwość uzyskiwania
Komornika sądowego informacji i danych w jakiejkolwiek formie oraz wglądu w dokumenty
Sprawy/Spraw, a także możliwość składania Wniosków i komunikacji z Komornikiem
sądowym.
12.4 Udzielenia Użytkownikowi dostępu do danych o Sprawie/Sprawach dokonuje Komornik
Sądowy. Przed udzieleniem dostępu Komornik sądowy weryfikuje tożsamość oraz umocowanie
Użytkownika do dostępu do danych o Sprawie/Sprawach. Komornik sądowy określa zakres
dostępu do danych o Sprawie/Sprawach dla danego Użytkownika. Komornik sądowy może też w
każdym czasie i w każdym zakresie ograniczyć lub usunąć dostęp do danych o
Sprawie/Sprawach, za co Administrator nie odpowiada.
12.5 Administrator w żadnym zakresie nie dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz
jego umocowania do dostępu do danych o Sprawie/Sprawach.
13. Dane osobowe
13.1 Podczas rejestracji Użytkownik udziela Administratorowi zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Currenda Sp. z o.o. i przez Komorników sądowych, do których Użytkownik
skieruje wniosek o udostępnienie informacji w celu:
a) zapewnienia obsługi Konta w MPE,
b) przekazania danych osobowych do Komorników sądowych w celu uzyskania dostępu do
danych o Sprawie/Sprawach, które prowadzone są przez Komorników sądowych udzielających
dostępu do danych o Sprawie/Sprawach oraz składania Wniosków i komunikacji z Komornikami
sądowymi, w tym dokumentowania wszystkich tych czynności, w ramach Usługi Hostowanej.
13.2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi Hostowanej ma
charakter dobrowolny, jednakże rejestracja Konta wymaga zaznaczenia opcji dotyczącej
zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.
14.3 Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Currenda Sp. z o.o. oraz przez
Komorników sądowych w ich kancelariach, do których Użytkownik skierował wniosek o
udzielenie dostępu do danych o Sprawie/Sprawach.
13.4 Administratorem danych osobowych jest Zarząd Currenda Sp. z o.o., który dokonuje
przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami Ustawy, innych przepisów
prawa i niniejszym Regulaminem.
13.5 Dane osobowe oraz informacje na temat Klienta podane przy rejestracji Kont
wykorzystywane będą przez Administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi
Hostowanej.
13.6 Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych, podanych przez niego danych
osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich
usunięcia z MPE. W przypadku braku możliwości wykonania powyższych uprawnień w ramach
Konta, żądanie takie powinno zostać skierowane listem poleconym na adres Administratora tj.
siedziby Currenda Sp. z o.o.
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13.7 Administrator zobowiązuje się zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, adekwatną do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną.
13.8 Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich utratą, uszkodzeniem,
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą lub zniszczeniem.
13.9 Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika
oraz treści korespondencji Użytkownika uprawnionym na podstawie przepisów prawa
obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek
udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13.10 Dane osobowe zawarte w MPE podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i innych aktów prawnych, które będą obowiązywały w
tym zakresie.
13.11 Zablokowanie lub usunięcie Konta przez Administratora nie oznacza fizycznego usunięcia
wszystkich danych dotyczących Użytkownika. Administrator dopełni wszystkich czynności w
celu usunięcia danych, które nie powodują usunięcia innych danych i nie zakłócą prawidłowego
funkcjonowania MPE.
13.12 Administrator usuwa dane osobowe dotyczące Użytkownika, jeśli zażąda tego
Użytkownik, w terminie 30 dni od otrzymania takiego żądania, pod warunkiem, że żądanie takie
jest uzasadnione w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz jest to możliwe
biorąc pod uwagę rozsądne koszty i dostępną technologię.
14. Zakończenie świadczenia Usługi Hostowanej
14.1 Zarówno Klient jak i Administrator mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
Hostowanej z miesięcznym terminem wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
14.2 Jeśli Użytkownik Konta użytkownika prywatnego nie zaloguje się na swoje Konto w ciągu
6 miesięcy, Administrator może zaprzestać świadczenia Usługi Hostowanej oraz usunąć Konto
Użytkownika bez wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie poprzednim.
14.3 W przypadku Klienta posiadającego Konto firmowe, Administrator może, po upływie 3
miesięcy od daty otwarcia Konta firmowego, zaprzestać świadczenia Usługi Hostowanej i
usunąć wszystkie Konta tego Klienta bez wypowiedzenia, o którym mowa wcześniej, o ile do
tego czasu Klient nie zawrze z Administratorem umowy o świadczenie Usługi Hostowanej.
15. Postanowienia końcowe
15.1 Regulamin jest dostępny po zalogowaniu się do MPE na konto Użytkownika w zakładce
„Informacje” oraz na stronie mpe.currenda.pl.
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15.2 Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w
każdym czasie, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Zmiana
Regulaminu jest skuteczna wobec Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianach i nie
wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Informacja o
dokonaniu zmiany zostanie dostarczona Klientowi poprzez wysłanie wiadomości pocztą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji Konta firmowego lub
Konta użytkownika prywatnego oraz poprzez umieszczenie w miejscu wskazanym w punkcie
poprzednim.
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Załącznik – Wzór oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy zawartej na
odległość (w ciągu 14 dni od daty rejestracji pierwszego Konta)

......................, dn. ......................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta
…………………………………………….
……………………………………………...
nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .......................... dotyczącej dostępu do usługi
internetowej MPE – konto ……………………..

........................................
podpis konsumenta
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