REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG OFEROWANEJ PRZEZ
MAT-PROJECT Sp. z.o.o
1. Regulamin usługi dostarczanej przez MAT-PROJECT Sp. z.o.o
1.
Usługa oferowana na stronie internetowej http://logujesz-zyskujesz.pl/ jest wyłącznie usługą
doradztwa informatycznego z formą promocji.
2.
MAT-PROJECT Sp. z.o.o zastrzega sobie prawa do ostatecznego rozstrzygnięcia ewentualnego
sporu między użytkownikiem a usługodawcom
3.
MAT-PROJECT Sp. z.o.o nie jest administratorem żadnych danych osobowych zbieranych
podczas rejestracji na odrębnym serwisie Blockchain.com i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
4.
Celem promocji na stronie MAT-PROJECT Sp. z.o.o jest poszerzenie świadomości społecznej o
kryptowalutach.
5.
W zamian za consulting informatyczny związany z przeprowadzeniem przez weryfikację na
stronie Blockchain.com. firma MAT-PROJECT Sp. z.o.o ma prawo do pierwokupu dobra o nazwie Stellar
(XLM), które użytkownik utrzymuje podczas rejestracji.
6.
Wraz z zaakceptowaniem regulaminu użytkownik zgadza się odsprzedaż dobra, które otrzyma
MAT-PROJECT Sp. z.o.o, zaraz po udanej rejestracji
7.
MAT-PROJECT Sp. z.o.o nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe użytkowników
I zobowiązuje ich do samodzielnego rozliczenia PITu, związanego z przychodem wygenerowanym przy
pierwokupie dobra Stellar.

2. Polityka plików cookies
1.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
b)
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c)
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d)

współpracy z osobami odpowiedzialmymi za marketing usługi

5.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu;
b)
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c)
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
d)
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e)
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

3. Polityka Prywatności
1.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez
Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem strony internetowej
http://logujesz-zyskujesz.pl/ (zwanej dalej: „Stroną Internetową”) oraz określa zasady i warunki
świadczenia przez MAT-PROJECT Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą
elektroniczną.
Postanowienia ogólne i korzystanie z Strony Internetowej

2.
Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców,
formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć
prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa
autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może
następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy
wyrażoną na piśmie.
3.
Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Strony Internetowej było możliwe dla
użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów
operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne
umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej
Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 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 jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu
1024x768 pikseli.
4.
Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez
Użytkowników ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym
urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie
Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy
urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach
końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy
Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia
końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia
lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.
5.
W celu złożenia zamówienia na Stronie Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej
oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony
Internetowej, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
6.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Użytkownika Strony Internetowej, Strony Internetowej lub usług
nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami
lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7.
Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych
Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować
programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie
zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

