Regulamin serwisu B2B, znajdującego się pod adresem www.bitubi.bikotech.pl
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa ogólne warunki działania i użytkowania serwisu B2B, stanowiącego platformę
porozumienia
pomiędzy
uczestnikami
konferencji/sympozjum/kongresu/warsztatów
organizowanych przez Administratora, umożliwiającą bezpośrednie spotkanie pomiędzy
poszczególnymi Użytkownikami oraz ich obowiązki i stosunki pomiędzy Administratorem a
Użytkownikami. Użytkownicy akceptują postanowienia Regulaminu.
2. Serwis B2B jest udostępniany za pomocą sieci internet i strony internetowej Administratora.
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§2
Definicje
Użytkownik
–
użytkownik
serwisu
B2B
będący
uczestnikiem
konferencji/sympozjum/kongresu/warsztatów organizowanych przez Administratora, wyrażający
wolę indywidualnego rozwinięcia poruszanej tematyki lub rozwiązania problemu merytorycznego
wynikającego z tematyki spotkania, któremu Administrator udostępnił korzystanie z serwisu B2B.
Administrator – właściciel serwisu B2B - Bikotech Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ul. Królewska
7/18.
Konto użytkownika – indywidualny dla każdego użytkownika panel udostępniony przez
Administratora.
Login – indywidualne oznaczenie Użytkownika, nadane przez Administratora, składające się z ciągu
znaków literowych, cyfrowych i innych, wymagane wraz z hasłem do zalogowania się do serwisu
B2B.
Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana do
korzystania przez użytkownika ze wszystkich funkcjonalności serwisu B2B.
Serwis – serwis B2B.
Regulamin – niniejszy regulamin.
§3
Cel serwisu
Celem funkcjonowania Serwisu jest umożliwienie kontaktu Użytkownikom podczas
konferencji/sympozjum/kongresu/warsztatów organizowanych przez Administratora w celu
wymiany doświadczeń, rozwiązania problemu, zawarcia transakcji, nawiązania lub pogłębienia
relacji biznesowych i zawodowych.
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§4
Korzystanie z serwisu B2B
Korzystanie z serwisu B2B oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się
przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej serwisu.
Korzystanie z serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie określonym w
Regulaminie.
Administrator dołoży wszelkich starań aby korzystanie z serwisu było możliwe za pomocą
popularnych przeglądarek, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz połączeń
internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant
konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika umożliwi korzystanie z
serwisu B2B. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z serwisu B2B to:
przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 38 lub FireFox 32
lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu
"cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa
serwisu B2B jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
W celu korzystania z serwisu B2B konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta
poczty elektronicznej.
Korzystanie z serwisu B2B jest nieodpłatne.
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6. Użytkownik, korzystający z serwisu B2B nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść,
strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania serwisu B2B za wyjątkiem swojego profilu.
7. Profil Użytkownika w serwisie B2B zawiera następujące dane: imię, nazwisko oraz nazwę firmy.
8. Ponadto Użytkownik dokonując rejestracji w serwisie B2B podaje swój numer telefonu oraz adres email. Dane te nie są widoczne dla innych użytkowników.
9. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez Administratora informacji zawartych w profilu
Użytkownika innym Użytkownikom w ramach serwisu B2B z zastrzeżeniem ust. 8.
10. Użytkownik w okresie funkcjonowania Systemu B2B może uzupełniać swój profil o zdjęcie oraz inne
informacje niż wskazane w ust. 7, poprzez sporządzenie dodatkowego utworzonego przez siebie
opisu.
11. Użytkownik jest wyłącznym dysponentem informacji udostępnionych w profilu dla potrzeb Serwisu.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w profilu Użytkownika bądź w
utworzonym przez Użytkownika opisie.
13. Zabronione jest ujawnianie w serwisie treści naruszających prawa innych osób lub sprzecznych z
obowiązującym porządkiem prawnym lub dobrymi obyczajami.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ujawnionej przez Użytkownika w serwisie
informacji naruszającej postanowienia Regulaminu.
15. W przypadku usunięcia przez Administratora informacji w sposób opisany w ust. 13 Użytkownikowi
przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie i doręczenia jej Administratorowi w formie
pisemnej.
16. Decyzja Administratora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji winna być podjęta niezwłocznie
i doręczona składającemu reklamację na piśmie z uzasadnieniem.
17. Złamanie postanowienia Regulaminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do zablokowania
dostępu do serwisu lub ostatecznego usunięcia profilu Użytkownika.
18. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do ograniczenia, zlikwidowania, uzupełnienia lub zmiany
zakresu informacji ujawnionych w profilu lub opisie, włącznie z likwidacją profilu w Serwisie. W tym
celu zwraca się do Administratora, który dokonuje ograniczenia lub uzupełnienia danych bądź
likwidacji profilu w serwisie B2B.
19. Użytkownik ma prawo wglądu w udostępnione w serwisie dane innych Użytkowników w zakresie
zgodnym z wolą Użytkownika udostępniającego dane, tj. imienia, nazwiska, nazwy firmy i informacji
zawartych w opisie.
20. Ujawnione w profilu dane identyfikujące Użytkownika w zakresie dotyczącym adresu poczty
elektronicznej i numeru telefonu dostępne są wyłącznie Administratorowi.
21. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i
nieudostępniania osobom trzecim loginu i/lub hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących
na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Administratora, z wykorzystaniem
dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma od Administratora nowe
hasło.
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§5
Rejestracja
Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu jedynie po dokonaniu rejestracji na
konferencję/sympozjum/kongres/warsztaty organizowane przez Administratora. Wykupienie
uczestnictwa w spotkaniu nie jest równoznaczne z uzyskaniem dostępu do systemu B2B. O
udzieleniu dostępu do systemu każdorazowo decyduje Administrator.
Utworzenie konta jest niezbędne aby uzyskać dostęp do serwisu B2B.
Do utworzenia konta niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do
treści danych i ich poprawiania lub usunięcia poprzez zgłoszenie konieczności modyfikacji danych
Administratorowi.
W celu rejestracji Użytkownik otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej login od administratora
oraz wygenerowane przez system hasło dostępu.
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§6
Spotkania
Spotkania Użytkowników umówione poprzez system odbywają się wyłącznie w czasie odbywania
konferencji/sympozjów/kongresów/warsztatów organizowanych przez Administratora w miejscu
wyznaczonym przez Administratora do odbywania takich spotkań – STREFA VIP w obiekcie, w
którym odbywa się konferencja/sympozjum/kongres/warsztaty.
Administrator informuje strony spotkania o terminie i miejscu STREFY VIP za pomocą serwisu B2B
lub ogłoszenia w trakcie konferencji/spotkania.
Spotkania odbywają się według harmonogramu uzgodnionego przez Strony spotkania i w ściśle
oznaczonym czasie oraz miejscu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów
uzgodnionych spotkań, o czym zobowiązany jest poinformować strony przed terminem spotkania.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg spotkania lub za nieobecność na spotkaniu
zaproszonych osób.
§7
Zaproszenia
Celem ustalenia terminu spotkania w STREFIE VIP Użytkownik wysyła za pośrednictwem serwisu
B2B zaproszenie do innego Użytkownika.
Administrator każdorazowo informuje za pomocą serwisu do ilu osób Użytkownik może przesłać
zaproszenie w ramach danej konferencji/sympozjum/ spotkania, przy czym nie mniej do trzech
osób w każdej konferencji (liczba zaakceptowanych przez odbiorcę zaproszeń).
Administrator zastrzega, że odbiorca zaproszenia może przyjąć lub odrzucić propozycję spotkania,
również po wcześniejszym jego potwierdzeniu, za co administrator nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku odrzucenia zaproszenia przez odbiorcę Użytkownik może wysłać kolejne zaproszenie
do innej osoby aż do wyczerpania limitu zaakceptowanych zaproszeń.
§8
Bezpieczeństwo
Zabronione jest przesyłanie nieuprawnionych treści (spamu), złośliwego oprogramowania, wirusów
za pośrednictwem Serwisu.
Zabronione jest posługiwanie się danymi logowania innych Użytkowników lub nieuprawnione
działania mające na celu uzyskanie dostępu do profilu należących do innych Użytkowników.
Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek nieuprawnionych działań, które mogłyby wyłączyć,
przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz zmienić szatę graficzną Serwisu.
Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek działań powodujących naruszanie postanowień
Regulaminu.
Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego
konta oraz wykonywanie czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa
konta.
Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością zagrożeń
wynikających z nieodpowiedniego korzystania z Serwisu.
Administrator nie udziela gwarancji, że Serwis będzie zawsze działał bez zakłóceń, opóźnień i
nieprawidłowości, zawsze będzie bezpieczny i wolny od błędów, jednakże deklaruje podjęcie
niezwłocznych działań mających na celu usunięcie zaistniałych usterek.

§9
Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności
polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
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