Regulamin korzystania z „Moje GS1”
I. Postanowienia wstępne
1.

Funkcjonalność „Moje GS1” to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl
funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników
Systemu GS1 oraz informacje o numerach identyfikacyjnych GS1 i produktach im
przypisanych (zwana dalej: „Moje GS1). Korzystanie z „Moje GS1” jest niezależne od
pozostałych funkcjonalności platformy www.epoka.gs1.pl

2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem) jest
Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu ul. E. Estkowskiego 6, 61-755
Poznań, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618).
3. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każdy uczestnik Systemu GS1, który
w momencie podpisania umowy otrzymał indywidualny dostęp umożliwiający
zalogowanie na platformę www.epoka.gs1.pl i korzystający z "Moje GS1".
4. „Moje GS1” podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o bazach
danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, ze zm.).
II. Zasady korzystania z Usług
5. Korzystanie z usług w ramach „Moje GS1” wymaga wcześniejszego zapoznania się oraz
akceptacji postanowień Regulaminu.
6. Korzystanie z usług w ramach „Moje GS1” jest dobrowolne i bezpłatne.
7. Każdy Użytkownik „Moje GS1” ma prawo do wprowadzania, uzupełniania, weryfikacji,
aktualizacji oraz usuwania informacji o numerach identyfikacyjnych GS1 oraz o
produktach, objętych obowiązującą umową z GS1.
8. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wszystkie informacje, a także wszelkie pliki, treści
i inne informacje, wprowadzone, uzupełnione oraz zweryfikowane w "Moje GS1" przez
Użytkownika stanowią własność Użytkownika bądź Użytkownik jest uprawniony do
rozporządzania nimi na innej podstawie prawnej.
9. Umieszczenie przez Użytkownika danych w „Moje GS1”, o których mowa w pkt. 7
Regulaminu, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie przez Usługodawcę
z tych danych, z zastrzeżeniem pkt. 11 Regulaminu, w szczególności Użytkownik wyraża
zgodę na udostępnianie ich oraz dokonywanie wszelkich czynności prawnych
i faktycznych przez Usługodawcę, mających za przedmiot dane zamieszczone w systemie

„Moje GS1”. Usługodawca nie może dokonywać zmian w treści danych zamieszczonych
w „Moje GS1”.
10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i obrót danymi osobowymi na potrzeby
funkcjonalności Moje GS1, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 t.j. ze zm.). Użytkownik dobrowolnie
zamieszcza swoje dane osobowe i ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawienia
w każdym czasie.
11. Użytkownik ma prawo zastrzec, że informacje o produkcie nie mogą zostać udostępnione
do wiadomości publicznej - poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w opisie produktu.
12. Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczania w „Moje GS1” prawdziwych danych.
13. Użytkownik „Moje GS1” jest zobowiązany do aktualizacji zamieszczanych przez siebie
danych o produkcie.
14. Użytkownik w celu dostępu do "Moje GS1" może używać wyłącznie identyfikatora
(loginu i hasła) nadanego przez Usługodawcę. Użytkownik zobowiązany jest do dołożenia
wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania z „Moje GS1” przez
osoby nieuprawnione, w szczególności Usługodawca zobowiązany jest do nieujawniania
przyznanego loginu i hasła. Usługobiorca wskazuje pracowników właściwych w zakresie
korzystania z nadanego identyfikatora. Użytkownik ponosi odpowiedzialność przed
Usługodawcą za wszelkie szkody wynikłe z nieuprawnionego użycia identyfikatora.
15. Usługodawca, jako właściciel i administrator platformy www.epoka.gs1.pl nie ponosi
odpowiedzialność za przechowywane i udostępnione publicznie dane zamieszczone
w „Moje GS1”, w szczególności za podanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych
danych oraz niezgodność informacji ze stanem faktycznym lub za bezprawne podawanie
danych.
16. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści naruszających obowiązujące prawo, zasady
współżycia społecznego lub dobre obyczaje, zawierających treści naruszające prawa
i dobra osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz
nawołujących do przemocy.
17. Użytkownik nie może umieszczać w „Moje GS1”:
a) w jakikolwiek sposób zniesławiających i oszczerczych w stosunku do osób trzecich,
b) stanowiących groźbę w stosunku do osób trzecich,
c) które są sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi lub dobrymi obyczajami,
d) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich.
18. Każdy korzystający z „Moje GS1” zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
Regulaminu, w szczególności do:

 przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie
danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
 używania usług i narzędzi dostępnych w „Moje GS1” w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem,
 nie podejmowanie działań niezgodnych z przeznaczeniem „Moje GS1”.
19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu „Moje GS1” w skutek
jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Usługodawcy, w szczególności Usługodawca
nie odpowiada za utrudnienia spowodowane działaniem osób trzecich.
20. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępie do „Moje GS1” z przyczyn
technicznych
oraz innych uzasadnionych.
21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych transakcji
dokonanych na podstawie informacji zamieszczonych w „Moje GS1”.
22. Usługodawca zastrzega, że nie będzie brał udziału w ewentualnych sporach między
Użytkownikami i nie będzie brał udziału w żadnych czynnościach prawnych pomiędzy
Użytkownikami.
23. Usługodawca zastrzega sobie prawo skasowania, zablokowania konta użytkownika jeśli
uzna to za zasadne, takiemu użytkownikowi nie przysługują w związku z tym żadne
roszczenia, szczególnie odszkodowawcze.
24. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w razie otrzymania urzędowego
zawiadomienia lub uzyskania innej wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze
danych umieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności,
Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
25. Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o usunięcie wszystkich
informacji zawartych w koncie Użytkownika i usunięcie w/w konta z „Moje GS1”.

III. Prawa autorskie
26. W przypadku, gdy wraz z informacjami dotyczącymi danego produktu, zostanie
przekazany utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, t. j., ze zm.), Użytkownik
oświadcza, że przysługuje mu całość wyłącznych i nieograniczonych, majątkowych
i osobistych praw autorskich do utworu, wraz z wyłącznym prawem wykonywania
zależnych praw autorskich do ww. utworu albo że posiada licencję obejmującą
upoważnienie do rozporządzania utworem na danym polu eksploatacji.
27. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z utworu przez Usługodawcę,
w szczególności wyraża zgodę na udostępnianie ich oraz dokonywanie wszelkich

czynności prawnych i faktycznych przez Usługodawcę, w tym zawieranie umów, których
przedmiotem będą m.in. utwory, o których mowa w ust. 1, przekazywane wraz
z informacjami dotyczącymi produktu.
28. W przypadku zgłoszenia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia praw autorskich lub
innych praw własności intelektualnej, w szczególności prawa do znaków towarowych (tj.
nazwy, symbolu, logo, obrazu, motywu identyfikującego dany towar lub usługę),
Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych działań, celem ich
zaspokojenia oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie, w szczególności
zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń.

29. Program komputerowy wykorzystywany w „Moje GS1” podlega ochronie
prawnoautorskiej, przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, t. j., ze zm.), a uprawnionym
z tytułu praw autorskich jest Usługodawca.

IV. Postępowanie reklamacyjne
28. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem „Moje GS1” przyjmowane
są za pośrednictwem poczty elektronicznej.
29. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 14 dni, licząc od dnia
otrzymania reklamacji.
30. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia w miarę możliwości nieprawidłowości
zgłoszonych przez Usługobiorcę albo poinformowania Usługobiorcy o nieuznaniu
reklamacji

V. Zmiana Regulaminu
31. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień Regulaminu.
32. Zmiana Regulaminu wiąże Usługobiorcę, jeżeli zmiana została wysłana Usługobiorcy
listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na 2 tygodnie przed wprowadzeniem
nowej treści do Regulaminu.
33. Zmiana Regulaminu zacznie obowiązywać od daty wskazanej przez Usługodawcę, jeżeli
Usługobiorca w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści zmian
w Regulaminie nie zawiadomi na piśmie Usługodawcy, iż nie wyraża zgody na wejście
w życie zmian w Regulaminie. W takim przypadku obowiązujący Regulamin nie ulega
zmianie w stosunku do Usługobiorcy, który zgłosił sprzeciw, a oświadczenie
Usługobiorcy jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy

Poznań, 03.11.2010 r.

