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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU „ADNOTE”  

 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu.  

• Zaznaczając pozycję „akceptuj” w Formularzu Rejestracyjnym Klient wyraża zgodę̨ na 

wszystkie warunki Regulaminu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu, wówczas nie będzie mógł korzystać́ z systemu ADNOTE. 

• Zaznaczając pozycję „akceptuj” w Formularzu Aktywacji Użytkownik wyraża zgodę̨ na 

wszystkie warunki Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu, wówczas nie będzie mógł korzystać́ z systemu ADNOTE. 

 

Zawartość REGULAMINU: 

 

A. Postanowienia Ogólne.        str. 1 

B. Definicje podstawowych POJĘĆ.       str. 2 

C. Warunki udzielenia LICENCJI Użytkownika Systemu (Umowa EULA). str. 4 

D. Polityka Prywatności.        str. 6 

E. Opis Zagrożeń.          str. 8 

 

A. Postanowienia Ogólne. 

 

1. Wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki korzystania z 

systemu ADNOTE przez Użytkowników. 

2. Wszystkie, przedstawione poniżej zapisy oraz przedstawiona w oddzielnym 

dokumencie UMOWA KORZYSTANIA Z STYSTEMU ADNOTE, stanowią całość 

porozumienia między Klientem i Użytkownikiem a Omnis i zastępują wszelkie, 

wcześniejsze lub obecnie istniejące, ustne lub pisemne, komunikaty, oferty i 

oświadczenia w odniesieniu do Systemu ADNOTE. Jeżeli jakikolwiek z poniższych 

zapisów zostanie uznane za nieskuteczny, nieważny, niewykonalny lub niezgodny z 

prawem, pozostałe postanowienia pozostaną̨ w pełni obowiązujące i skuteczne.  
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B. Definicje podstawowych POJĘĆ. 

 

1. Omnis – firma Omnis sp. z o.o.  

z siedzibą przy al. Korfantego 125A, 40-156 Katowice,  

NIP 634-15-09-759,  

KRS 0000220471 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, 

właściciel i oferent Systemu. 
 

2. System – zestaw aplikacji mobilnych i webowych określanych jako „ADNOTE” 

wytworzonych przez Omnis, zainstalowanych na zasobach Omnis lub innych firm i 

udostępniany Klientom na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 

3. Omnis sp. z o.o. z siedzibą przy al. Korfantego 125A, 40-156 Katowice, NIP 634-

15-09-759, KRS 0000220471 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, 

Kapitał Zakładowy 250 560 zł, dalej Omnis. 
 

4. Omnis sp. z o.o. z siedzibą przy al. Korfantego 125A, 40-156 Katowice, NIP 634-

15-09-759, KRS 0000220471 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, 

Kapitał Zakładowy 250 560 zł, dalej Omnis. 
 

5. Klient – firma prowadząca działalność gospodarczą posiadająca NIP oraz dokumenty 

poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej. Identyfikatorem Klienta jest 

NIP. 
 

6. Konto – prawo Klienta do aktywowania jednego Użytkownika. 
 

7. Użytkownik – osoba korzystająca z Systemu   która została aktywowana przez Klienta 

w ramach zakupionej ilości Kont. Użytkownik identyfikowany jest poprzez jego adres 

mailowy. Ten sam adres mailowy może jedynie raz wystąpić w Systemie. W przypadku, 

gdy ta sama osoba fizyczna ma zostać Użytkownikiem wielu Klientów, wówczas musi 

posiadać różne adresy mailowe. 
 

8. Administrator – narządzie systemowe uprawniające do pełnego zarządzania profilem 

i Kontami przez Klienta. 
 

9. Kontakt – adres mailowy Klienta służący do składania przez Omnis oświadczeń w 

związku z wykonywaniem zawartej Umowy. 
 

10. Materiały – wszystkie zdjęcia, notatki pisemne, nagrania audio raz inne zapisane dane 

gromadzone poprzez Użytkowników Klienta przy pomocy Systemu. 
 

11. Formularz Rejestracyjny – dokument, udostępniany w aplikacji webowej, 

umożliwiający Klientowi zawarcie Umowy w wersji DARMOWY i stworzenie 

Administratora; w dokumencie muszą być podane informacje identyfikujące Klienta. 
 

12. Formularz Zamówienia wersji Płatnej - dokument, udostępniany w aplikacji 

webowej, umożliwiający Klientowi przy wykorzystaniu narzędzia Administrator 

zawarcie Umowy w wersji PŁATNY; w dokumencie muszą być podane informacje 

identyfikujące Klienta. 
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13. Formularz Zamówienia Kont – dokument, udostępniany w aplikacji webowej, 

umożliwiający Klientowi przy wykorzystaniu narzędzia Administrator zmianę ilości 

zamawianych KONT. 
 

14. Formularz Wypowiedzenia Umowy – dokument, udostępniany w aplikacji webowej, 

umożliwiający Klientowi przy wykorzystaniu narzędzia Administrator wypowiedzenie 

Umowy. 
 

15. Formularz Aktywacji Użytkownika - dokument, udostępniany w aplikacji webowej, 

umożliwiający Użytkownikowi akceptację dostępu do Systemu i zdefiniowanie 

własnego hasła dostępu oraz akceptację warunków Regulaminu. 
 

16. Okres Rozliczeniowy – pełny miesiąc kalendarzowy; wyjątkiem może być pierwszy 

miesiąc trwania Umowy, dla którego Okres Rozliczeniowy liczony jest od dnia 

podpisania Umowy do końca miesiąca kalendarzowego. 
 

17. Dokumentacja – całość dokumentacji i help on-line umieszczone na stronie 

internetowej powiązanej z Systemem. 
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C. Warunki udzielenia LICENCJI użytkownika końcowego na system ADNOTE 

(Umowa EULA). 

 

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa licencyjna (EULA)”) 

jest umową pomiędzy  

Klientem / Użytkownikiem, według definicji Regulaminu, 

a 

Omnis sp. z o.o. (z siedzibą przy al. Korfantego 125A, 40-156 Katowice,  

NIP 634-15-09-759,  

KRS 0000220471 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach).  

 

Klient / Użytkownik oświadcza, że niniejsza Umowa licencyjna (EULA) jest skuteczna tak 

samo, jak każda pisemna, negocjowana umowa podpisywana przez Klienta / Użytkownika. 

Umowa licencyjna (EULA) odnosi się̨ do korzystania przez Klienta / Użytkownika z 

oprogramowania, aplikacji mobilnej, usług oraz wszelkich innych materiałów 

udostępnianych użytkownikowi przez lub w imieniu Omnis sp. z o.o. (łącznie 

„SYSTEM”).  

 

1. Udzielenie licencji.  

 

W związku z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie warunków 

Regulaminu, w tym umowy licencyjnej (EULA), Omnis niniejszym udziela 

Użytkownikowi niewyłącznej, osobistej, nieprzekazywalnej licencji na korzystanie z 

Systemu do niekomercyjnych celów, z zastrzeżeniem warunków umowy licencyjnej 

(EULA) dla ilości Kont oraz konfiguracji zgodnej z Formularzem Zamówienia. Prawo 

do korzystania z Systemu jest uwarunkowane wniesieniem wszystkich opłat 

licencyjnych w Okresie Rozliczeniowym zgodnie z Formularzem Zamówienia Kont i 

wystawionymi fakturami. Licencja ta nie obejmuje praw do uzyskania przyszłych 

nowszych wersji, aktualizacji lub dodatków do Systemu. Jeżeli jednak nowsze wersje, 

aktualizacje lub dodatki do Systemu zostaną̨ uzyskane, korzystanie z tych nowszych 

wersji lub aktualizacji będzie podlegało umowie licencyjnej (EULA) z późniejszymi 

zmianami, chyba że do tych nowszych wersji, aktualizacji lub dodatków wydane 

zostaną̨ nowe warunki, które będą̨ obowiązywać́ w takim przypadku.  

 

2. Ograniczenia:  

Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, użyczania, publicznej prezentacji, 

wykonania lub nadawania ani innego rodzaju udostępniania Systemu. Poza zakresem 

dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik nie będzie kopiował lub 

modyfikował Systemu ani żadnej jego części, ani nie dokona odtwarzania, dekompilacji 

lub dezasemblacji Systemu i nie zezwoli na to innym osobom. Użytkownik ma w 

szczególności prawo do wprowadzania aplikacji do pamięci urządzeń przenośnych; jej 

wyświetlania; wprowadzania i przetwarzania danych wprowadzonych do aplikacji; 

sporządzania kopii zapasowej aplikacji w celu zabezpieczenia się przed utratą danych. 
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3. Prawo własności.  

Prawa autorskie i inne prawa intelektualne, przemysłowe i własności do Systemu 

stanowią̨ własność Omnis. Omnis udziela Użytkownikowi zgody na korzystanie z usług 

wyłącznie w zgodzie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej (EULA). Omnis 

zastrzega sobie wszelkie prawa nie udzielone wyraźnie w niniejszej umowie licencyjnej 

(EULA). W stosownym zakresie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie ma 

prawa dostępu do Systemu w formie kodu źródłowego. 

4. Rozwiązanie. 

Z zastrzeżeniem wszelkich innych praw, Omnis sp. z o.o. może rozwiązać́ umowę̨ 

licencyjną (EULA) ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient / Użytkownik nie 

będzie przestrzegał któregokolwiek z jej warunków. Postanowienia umowy, które z 

uwagi na swój charakter obowiązują̨ po rozwiązaniu, pozostaną̨ w mocy po 

rozwiązaniu umowy licencyjnej (EULA). Omnis sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 

zakończenia zapewniania aktualizacji, nowych wersji i dodatków do Systemu 

dostarczanych lub udostępnianych Użytkownikowi poprzez korzystanie z Systemu.  

5. Miejsce zawarcia umowy. 

Miejscem zawarcia umowy licencyjnej (EULA) jest siedziba Omnis sp. z o.o. z chwili 

zawarcia umowy tj. z chwili zaakceptowania przez Klienta umowy licencyjnej 

(EULA).  
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D. Polityka Prywatności. 
 

1. Administratorem danych osobowych Klienta oraz Użytkowników ustanowionych przez 

Klienta w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” jest Omnis sp. z o.o. z siedzibą 

przy al. Korfantego 125A, 40-156 Katowice, NIP 634-15-09-759, KRS 0000220471 

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Kapitał Zakładowy 250 560 zł, dalej 

Omnis. 
 

2. Dane kontaktowe Omnis:  

2.1. Nazwa:  Omnis sp. z o.o.  

2.2. Adres:  al. Korfantego 125A, 40-156 Katowice,  

2.3. Telefon:   32 201 04 44  

2.4. Adres mailowy: adnote@omnis.pl. 
 

3. Omnis podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa udostępnionych 

danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.  
 

4. Omnis przetwarza dane osobowe w celu realizacji łączącej Omnis z Klientem umowy, 

a w tym: zapewnienia dostępu do korzystania z Systemu, weryfikacji czy osoba logująca 

się do korzystania z Systemu spełnia wymagania przewidziane Umową oraz 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w celu prowadzenia rachunkowości. 
 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy łączącej Omnis i 

Klienta reprezentującego wszystkich Użytkowników, których upoważnił do logowania 

się do Systemu. 
 

6. Dane osobowe będą przez Omnis przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń 

przysługujących Omnis względem Klienta, a także przez okres przewidziany 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
 

7. Po upływie okresu w jakim dane osobowe mogą być przetwarzane Omnis dokona ich 

usunięcia.  
 

8. Omnis może przetwarzać́ następujące dane osobowe Klienta: 

8.1. Nazwę, nazwisko i imiona. 

8.2. NIP. 

8.3. Adres siedziby. 

8.4. Adres do korespondencji. 

8.5. Adres elektroniczny poczty mail.  

8.6.Numer telefonu kontaktowego. 
 

9. Omnis może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników Systemu: 

9.1. Nazwisko i imię. 

9.2. Adres elektroniczny poczty mail. 

9.3.Numer telefonu kontaktowego. 

mailto:adnote@omnis.pl
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10. Podanie danych osobowych o których mowa w pkt 8.1. do 8.6. przez Klienta jest 

niezbędne do zawarcia Umowy z Omnis. Podanie przedmiotowych danych osobowych 

jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych 

osobowych jest nie zawarcie Umowy, a co za tym idzie brak dostępu do korzystania z 

Systemu.  

 

11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 9.1. do 9.3. przez Użytkownika jest 

niezbędne do uzyskania uprawnienia do korzystania z Systemu przez Użytkownika. 

Podanie przedmiotowych danych osobowych jest wymogiem umownym. 

Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych osobowych jest brak dostępu do 

korzystania z Systemu.  

 

12. Omnis zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień 

wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w postaci: 

12.1. Prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, w zakresie w jakim przetwarzania danych osobowych dokonywane jest 

na podstawie zgody. 

12.2. Prawa żądania dostępu do własnych danych osobowych. 

12.3. Prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

własnych danych osobowych. 

12.4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

13. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i prowadzenie Kont 

Użytkowników oraz zarządzanie dostępem do nich. Omnis nie ponosi 

odpowiedzialności za wewnętrzne zarządzanie czy administrowanie Usługami 

oferowanymi przez System. 

 

14. Polityka Prywatności (w tym wszystkie załączniki lub aneksy do niej, które mogą̨ być́ 

przedstawione z usługami oraz wszelkie inne warunki, jeżeli dotyczy), łącznie z 

Regulaminem, Umową licencyjną EULA, Opisem Zagrożeń oraz Umową stanowi 

całość́ porozumienia pomiędzy Klientem/ Użytkownikiem a Omnis sp. z o.o. w 

odniesieniu do Systemu i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub obecnie istniejące, ustne 

lub pisemne komunikaty, oferty i oświadczenia w odniesieniu do Systemu lub innego 

przedmiotu objętego umową Jeżeli którekolwiek z postanowień́ umowy zostanie uznane 

za nieskuteczne, nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe 

postanowienia pozostaną̨ w pełni obowiązujące i skuteczne.  
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E. Opis Zagrożeń. 

 

Omnis sp. z o.o. z siedzibą przy al. Korfantego 125A, 40-156 Katowice, NIP 634-15-09-

759, KRS 0000220471 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Kapitał 

Zakładowy 250 560 zł, dalej Omnis, stosownie do art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. 

zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez 

Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Omnis w ramach Systemu 

ADNOTE. 

Informacja dotyczy zagrożeń, które Omnis identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, 

które powinny być brane pod uwagę mimo systemów zabezpieczających 

infrastrukturę Omnis przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich: 

1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej 

(handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną. 

2. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, 

robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez 

replikację kodu. 

3. Możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych 

informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych 

wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne. 

4. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym 

umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość 

pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości. 

5. Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości 

elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji 

pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika. 

6. Możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu 

komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne 

analizowanie danych przepływających w sieci (spyware). 

7. Naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione 

kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego. 

8. Instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Systemu ze 

źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Omnis sp. z o.o., które mimo 

podejmowanych działań mających na celu zminimalizowanie możliwości 

udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, 

może zawierać oprogramowanie złośliwe. 

 


