
                                                           iComarch24 SA   |   Al. Jana Pawła II 41E   31-864 Kraków  |  www.iComarch24.p |   www.iBard24.pl  

REGULAMIN KONTA iBARD24 

 

Wydany w dniu 30.07.2010 przez Operatora Systemu iBard24:  

 

Postanowienia ogólne i definicje. 

§ 1 

1. Regulamin Konta iBard24 określa warunki zakładania i prowadzenia Konta iBard24.   

2. Operator Systemu iBard24 udostępnia System iBard24 w celu zapewnienia 

Użytkownikowi Konta iBard24 swobodnego dostępu do danych w ramach świadczenia 

Usługi Dostępu do Konta iBard24. 

 

§ 2 

1. Użyte w Regulaminie Konta iBard24 określenia należy rozumieć jak podano poniżej: 

a) Operator Systemu iBard24 – iComarch24 Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Krakowie, Aleja Jana Pawła II 41E, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 

Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000328672.  

b) System iBard24 – system informatyczny umożliwiający korzystanie z Usługi 

Dostępu do Konta iBard24 oraz komunikację pomiędzy Operatorem Systemu 

iBard24 i Użytkownikami Konta iBard24. System iBard24 zapewnia Użytkownikowi 

Konta iBard24 i osobom przez niego wskazanym stały dostęp do danych 

Użytkownika Konta iBard24 oraz umożliwia Użytkownikowi Konta iBard24 

zarządzanie tymi danymi. System iBard24 jest utrzymywany i rozwijany przez 

Operatora Systemu iBard24. 

c) Użytkownik Konta iBard24, Użytkownik – osoba fizyczna, która wykorzystując 

Hasło i Login Użytkownika korzysta z Usługi Dostępu do Konta iBard24 we 

własnym imieniu lub w imieniu i na rzecz Klienta Końcowego. 

d) Hasło Użytkownika – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta iBard24, 

spełniający wymogi normy PN 17779. 

e) Login Użytkownika – unikalny ciąg znaków wykorzystywany wraz z Hasłem 

Użytkownika do autoryzacji dostępu do Konta iBard24. 

f) Konto iBard24 – wydzielona przestrzeń Systemu iBard24 określona unikalnym 

Loginem Użytkownika i zabezpieczona Hasłem Użytkownika, na której Użytkownik 

Konta iBard24 zapisuje dane.  

g) Usługa Dostępu do Konta iBard24 – usługa świadczona drogą elektroniczną 

zapewniająca dostęp do Konta iBard24 na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie.  

h) Umowa Konta iBard24 – umowa zawarta pomiędzy Operatorem Systemu 

iBard24 i Klientem Końcowym, regulująca zasady świadczenia Usługi Dostępu do 
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Konta iBard24 oraz zasady korzystania z Konta iBard24 na warunkach Regulaminu 

Konta iBard24. 

i) Regulamin Konta iBard24 – regulamin określający zasady świadczenia Usługi 

Dostępu do Konta iBard24 oraz korzystania z Konta iBard24 specyfikujący 

szczegółowe procedury świadczenia Usługi Dostępu do Konta iBard24. 

j) Baza Kont – zbiór danych osobowych Użytkowników Konta iBard24, które są 

gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Operatora Systemu 

iBard24 jako administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. 2002.101.926 z późn. 

zm.) w celu świadczenia Usługi Dostępu do Konta iBard24. 

k) Opłata – wynagrodzenie Operatora Systemu iBard24 za świadczenie Usługi 

Dostępu do odpłatnego Konta iBard24, wnoszona jest przez Klienta Końcowego. 

Opłata uiszczana jest za pośrednictwem Systemu Płatności lub na rzecz Partnera 

iBard24 jako opłata za Aktywację lub Prolongatę Aktywacji. 

l) System Płatności – funkcjonalność Systemu iBard24 umożliwiająca wniesienie 

Opłaty, wykorzystująca Serwis Dotpay 

m) Serwis Dotpay – operator portalu internetowego www.dotpay.pl: Dotpay S.A. ul. 

Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255  lub dowolny 

inny operator obsługujący płatności elektroniczne. 

n) Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

o) Godziny Robocze – godziny od 9.00 do 17.00 w każdym Dniu Roboczym. 

p) Partner iBard24 – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Operatorem 

lub innym podmiotem sprzedaje Aktywację lub Prolongaty Aktywacji. 

q) Klient Końcowy – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub 

osoba prawna, która zawarła z Operatorem Systemu iBard24 Umowę Konta 

iBard24. 

r) Aktywacja – prawo korzystania z Usługi Dostępu do Konta iBard24 przez okres 

12 miesięcy od dnia pierwszego zalogowania się w Systemie iBard24 z 

wykorzystaniem przekazanego przez Partnera Hasła i Loginu oraz zaakceptowania 

Regulaminu.  

s) Prolongata Aktywacji – prawo korzystania z Usługi Dostępu do Konta iBard24 

przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia zapłaty Opłaty zgodnie z Regulaminem. 

 

Otwarcie i aktywacja Konta iBard24. 

§ 3 

1. Warunkiem świadczenia Usługi Dostępu do Konta iBard24 oraz korzystania z Konta 

iBard24 jest zawarcie przez Klienta Końcowego Umowy Konta iBard24 oraz 

zaakceptowanie Regulaminu Konta iBard24. Umowa Konta iBard24 zawierana jest za 

pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 

www.iBard24.pl. Jeżeli Klientem Końcowym jest osoba prawna, Użytkownik działający 

za osobę prawną uprawniony jest do akceptowania Regulaminu i jego zmian.     
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2. W przypadku wykupienia Aktywacji Użytkownik logując się do Konta iBard24 

wykorzystuje otrzymane od Partnera iBard24 Hasło Użytkownika i Login Użytkownika 

i przy pierwszym logowaniu Użytkownik Konta iBard24 akceptuje Regulamin Konta 

iBard24 oraz wypełnia elektroniczny formularz zgłoszeniowy.     

3. Użytkownik akceptując Regulamin Konta iBard24 oświadcza, że:  

a. zapoznał się z Regulaminem Konta iBard24 i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania w imieniu własnym lub Klienta Końcowego, 

b. wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do Systemu 

iBard24 i Konta iBard24 w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych 

danych będzie miał Operator Systemu iBard24 jak i upoważnione przez 

Użytkownika Konta iBard24 osoby trzecie.  

4. W przypadku podpisania i wysłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego 

System iBard24 automatycznie generuje Konto iBard24 dla Użytkownika Konta 

iBard24. Po wygenerowaniu Konta iBard24 Użytkownik Konta iBard24 samodzielnie 

generuje swój Login Użytkownika i Hasło Użytkownika.  

5. W przypadku zakupu Aktywacji od Partnera Konto iBard24 generowane jest przez 

Operatora Systemu i zostaje aktywowane z chwilą pierwszego logowania przez 

Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zmienić Hasło Użytkownika. 

6. W przypadku, gdy Klient Końcowy nie nabył Aktywacji u Partnera, a zamierza 

korzystać z dostępu do odpłatnego Konta iBard24, Użytkownik wykorzystując System 

Płatności dokonuje przy pomocy jednej z oferowanych metod płatności zapłaty Opłaty 

za kolejne okresy, w których Usługa Dostępu do Konta iBard24 ma być świadczona. Z 

zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2 w chwili dokonania zapłaty Opłaty Usługa 

Dostępu do Konta iBard24 jest aktywna przez okres, za jaki uiszczona została Opłata.  

7. Warunkiem korzystania z Usługi Dostępu do darmowego Konta iBard24 jest 

wyrażenie przez Klienta Końcowego zgody na otrzymywanie informacji handlowych 

drogą elektroniczną. 

8. Z chwilą pierwszego zalogowania Operator Systemu iBard24 udziela Klientowi 

Końcowemu odwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z 

Systemu iBard24 w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez okres, za jaki 

uiszczona została Opłata. 

9. Licencja, o której mowa w ust. 8 powyżej zezwala na korzystanie z Systemu iBard24 

wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi Dostępu do Konta iBard24. 

10.W terminie 30 dni od otrzymania maila z prośbą o potwierdzenie aktywacji Konta 

iBard24 Użytkownik Konta iBard24 zobowiązany jest do potwierdzenia aktywacji 

Konta iBard24 na adres wskazany w mailu, o którym mowa powyżej. Jeżeli w 

terminie wskazanym powyżej aktywacja nie zostanie potwierdzona przez Użytkownika 

Konta iBard24, dane i zarezerwowana przestrzeń dyskowa są usuwane (zwalniane). 

 

Dane zapisane na Koncie iBard24. 

§ 4 
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1. Operator Systemu iBard24 zapewnia ochronę danych zapisanych na Koncie iBard24 

przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przez 

Użytkownika Konta iBard24.  

2. Bezpieczeństwo danych zapisanych na Koncie iBard24 zapewnia się poprzez 

zastosowanie Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika jako sposobu autoryzacji 

dostępu do Konta iBard24. 

3. Użytkownik Konta iBard24 z poziomu Konta iBard24 może zarządzać danymi 

zgromadzonymi na Koncie iBard24, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać 

dane, a także może udostępniać dane innym osobom według własnego uznania i na 

własną odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. 

 

§ 5 

1.  Użytkownik Konta iBard24 uzyskuje dostęp do danych zapisanych na Koncie iBard24 

poprzez wprowadzenie Loginu Użytkownika i Hasła Użytkownika. 

2.  Jeżeli Użytkownik Konta iBard24 poweźmie podejrzenie, że Hasło Użytkownika 

chroniące dostęp do Konta iBard24, znajduje się w nieuprawnionym posiadaniu osób 

trzecich, może w każdym czasie zmienić je na inne. 

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła Użytkownika 

oraz Loginu Użytkownika oraz wszelkie przypadki korzystania z jego Konta iBard24 

przy użyciu Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika, zarówno autoryzowane jak i 

nieautoryzowane przez Użytkownika. 

 

 

 

 

Prawa i obowiązki stron. Odpowiedzialność stron. 

§ 6 

W celu skorzystania z Usługi Dostępu do Konta iBard24 Użytkownik Konta iBard24 musi 

posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości 

łącza internetowego 128 kbit/s oraz zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek 

internetowych: Internet Explorer wersję 6.0 lub nowszą, Firefox wersję 3.0 lub nowszą. 

 

§ 7 

1. Użytkownik Konta iBard24 nie może zamieszczać w Koncie iBard24 treści 

niezwiązanych z celami Konta iBard24, a w szczególności nie może zamieszczać – w 

jakiejkolwiek postaci – treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z 
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prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, jak również 

treści o charakterze reklamowym. Operator Systemu iBard24 może usunąć dane o 

zakazanej powyżej treści, jeżeli stwierdzi ich zamieszczenie na Koncie iBard24. 

2. Użytkownik Konta iBard24 ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, 

zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w 

każdy inny sposób danych przechowywanych na Koncie iBard24. Użytkownik 

przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu iBard24 działa jako bierny kanał 

przesyłowy. 

3. Użytkownik może wykorzystywać Konto iBard24 tylko do celów zgodnych z prawem.  

4. Użytkownik Konta iBard24 zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby 

naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Użytkowników lub 

ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też 

generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą 

świadczona jest Usługa Dostępu do Konta iBard24.  

5. Użytkownik Konta iBard24 zobowiązuje się do nie podejmować ani nie umożliwiać 

innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, 

tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Systemu iBard24 ani żadnej 

jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Użytkownikowi 

(niezależnie od formy) innym podmiotom. 

6. Użytkownikowi Konta iBard24 zabrania się:  

a. usuwania, dokonywania jakichkolwiek zmian treści przesyłanych w ramach 

Systemu iBard24 (do i z serwera, na którym działa System iBard24), tym bardziej 

ich przechwytywania, czy monitorowania, 

b. wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów 

lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub 

dezasemblacji Systemu iBard24 lub wywołujących taki skutek. 

7. Klient Końcowy nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z Umowy 

Konta iBard24 w tym licencji udzielonej na System iBard24 na inne osoby. Operator 

Systemu iBard24 może według własnego uznania cedować niniejszą Umowę oraz 

wszelkie wynikające z niej prawa na osoby trzecie, w takiej sytuacji Klientowi 

Końcowemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.   

8. Operator Systemu iBard24 może zlecić wykonywanie Umowy Konta iBard24 osobom 

trzecim. 

 

§ 8 

1. W ramach Usługi Dostępu do Konta iBard24 Operator Systemu iBard24 umożliwi 

Użytkownikowi Konta iBard24 korzystanie z komórki HelpDesk. Komórka HelpDesk 

dostępna będzie w Godzinach Roboczych. W ramach komórki HelpDesk Użytkownik 

Konta iBard24 będzie mógł otrzymać telefoniczne porady wyspecjalizowanych 

konsultantów Operatora Systemu iBard24. Zgłoszenia będą mogły być dokonywane 

pod następującym nr telefonu: +48 12 684 8880. Poza Godzinami Roboczymi 
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komórka HelpDesk przyjmować będzie zgłoszenia ewentualnych problemów 

z wykorzystaniem poczty e-mail na adres: pomoc@ibard24.pl.  

2. Operator Konta iBard24 obsługuje System iBard24 oraz świadczy Usługę Dostępu do 

Konta iBard24 z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i 

możliwościami technicznymi. 

3. Operator Systemu iBard24 nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Konta iBard24, 

jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do przeglądania oraz ustalania czy dana 

zawartość może rodzić jakiekolwiek zobowiązania wobec osób trzecich. Operator 

Systemu iBard24 ma prawo do żądania od Użytkownika Konta iBard24 zaprzestania 

jakichkolwiek działań w ramach Konta iBard24, jeśli zostaną one uznane za 

niepożądane przez Operatora Systemu iBard24, nawet jeśli nie naruszają one 

niniejszego Regulaminu – żądanie takie zostanie wysłane na adres e-mail 

Użytkownika Konta iBard24. 

4. Operator Systemu iBard24 nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych 

zgromadzonych na Koncie iBard24 przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te 

uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nieświadomych działań 

Użytkownika Konta iBard24. 

5. Operator Systemu iBard24 nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wadliwego 

działania Systemu iBard24 oraz Konta iBard24 niezawinionego przez Operatora 

Systemu iBard24, w tym z przyczyn leżących po stronie operatorów 

telekomunikacyjnych.  

6. Operator Systemu iBard24 nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Hasła 

Użytkownika, Loginu Użytkownika lub danych zamieszczonych na Koncie iBard24 

osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.  

7. Operator Systemu iBard24 nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na 

Koncie iBard24. 

8. Operator Systemu iBard24 nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych 

spowodowaną awarią sprzętu, systemów informatycznych lub też innymi 

okolicznościami niezależnymi od Operatora Systemu iBard24. Odpowiedzialność 

Operatora Systemu iBard24 za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy Dostępu do Konta iBard24 jest limitowana do wartości 

wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora Systemu iBard24 od Użytkownika 

Konta Bard24.  

9. Operator Systemu iBard24 może w każdym momencie bez konieczności informowania 

Użytkowników rozbudowywać System iBard24 o dodatkowe elementy i funkcje oraz 

naprawiać błędy, aktualizować i modyfikować System iBard24. W przypadku 

bezpłatnego Konta iBard24 Operator Systemu iBard24 zastrzega sobie prawo do 

umieszczania reklam graficznych i tekstowych wyświetlanych w wybranych 

momentach korzystania z takiego Konta iBard24. Operator Systemu iBard24 może 

bez powiadomienia Użytkownika, według własnego uznania, zmienić, przerwać lub 

zawiesić możliwość używania dowolnej wersji Systemu przez Użytkownika, do którego 

Użytkownik mógł już uzyskać dostęp lub które mógł już zainstalować, w celu 

dokonania naprawy, ulepszenia lub aktualizacji technologii lub z dowolnej 

uzasadnionej przyczyny. Operator Systemu iBard24 nie ponosi odpowiedzialności za 
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szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z udostępnienia lub nie udostępnienia 

nowych wersji oprogramowania.  

10.Wszelkie prawa własności intelektualnej Systemu iBard24 są wyłączną własnością 

Operatora Systemu iBard24. Na mocy postanowień niniejszej Umowy, Użytkownikowi 

Konta iBard24 przysługuje możliwość korzystania z Systemu iBard24 wyłącznie w 

zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Nieuprawnione korzystanie z Systemu 

iBard24 stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i praw autorskich Operatora 

Systemu iBard24. Wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do 

utworów będących własnością osoby trzeciej, które nie stanowią zawartości Systemu 

iBard24, ale do których można uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Usługi Dostępu 

do Konta iBard24 lub Systemu iBard24 są własnością odpowiednich właścicieli 

utworów i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami o ochronie własności 

intelektualnej.  

 

Dane osobowe. 

§ 9 

1. Administratorem danych osobowych składających się na zawartość Bazy Kont jest 

Operator Systemu iBard24, który zobowiązuje się przetwarzać dane w zakresie 

niezbędnym do świadczenia Usługi Dostępu do Konta iBard24 zgodnie z 

obowiązującym prawem. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane 

osobowe w innym celu jedynie za zgodą Użytkownika Konta iBard24.  

2. Operator Systemu iBard24 zapewnia Użytkownikowi Konta iBard24 prawo wglądu 

i poprawiania danych zapisanych w Bazie Kont.  

3. Użytkownik zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz 

prawidłowych danych kontaktowych.  

4. Użytkownik Konta iBard24 oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i 

ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. 

5. Operator Systemu iBard24 oświadcza, że infrastruktura teleinformatyczna Systemu 

iBard24 spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 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. z dnia 1 maja 2004 r.). 

6. Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są 

niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług Dostępu do Konta.  

 

§ 10 

1. Operator Systemu iBard24 zobowiązuje się do nie udostępniania danych 

identyfikacyjnych Użytkownika Konta iBard24 oraz danych zapisanych na Koncie 

iBard24 osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa 

oraz za wyjątkiem osób upoważnionych przez Użytkownika Konta iBard24.  
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2. Operator Systemu iBard24 zastrzega sobie prawo do: 

a. okresowego wyłączania dostępności Systemu iBard24 w celu jego rozbudowy lub 

konserwacji,  

b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Systemu iBard24 i Konta iBard24 

bez podania przyczyn, 

c. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Dostępu do Konta iBard24 

w przypadku, gdy Użytkownik Konta iBard24 naruszy postanowienia Regulaminu 

Konta iBard24 lub prawa autorskie Operatora Systemu iBard24, o czym 

Użytkownik Konta iBard24 zostanie niezwłocznie poinformowany przez Operatora 

Systemu iBard24, 

d. zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Systemu iBard24 i 

Konta iBard24. 

3. Operator Systemu iBard24 zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi 

Dostępu do Konta iBard24, jeżeli Użytkownik Konta iBard24 w sposób rażący lub 

uporczywy: 

a. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować pracę Systemu 

iBard24, 

b. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich 

prawa autorskie i dobra osobiste, 

c. narusza postanowienia Umowy Konta iBard24, 

d. wykorzystuje System iBard24 do celów promocji i reklamy, a w szczególności do 

prezentowania reklam. 

  

Konto iBard24. 

§ 11 

1. Klient Końcowy ma prawo wyboru spośród następujących Kont iBard24: 

a. bezpłatne: 

 

1. Test 1 GB 

b. odpłatne: 

2. Basic 2 GB 

3. Standard 5 GB 

4. Silver 10 GB 

5. Gold 30 GB 

6. Platinum 50 GB 

7. Platinum XL 100GB 
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Konta iBard24 oznaczone numerem 2 – 3 są przeznaczone tylko i wyłącznie dla 

Klientów Końcowych nieprowadzących działalności gospodarczej, zaś Konta iBard24 

oznaczone numerem 1 oraz 4 – 7 przeznaczone są zarówno dla Klientów Końcowych 

nieprowadzących działalności gospodarczej jak i dla prowadzących działalność 

gospodarczą.  

Warunkiem korzystania z bezpłatnego Konta iBard24 jest wyrażenie przez Klienta 

Końcowego zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogę elektroniczną.  

2. Usługa Dostępu do Kont iBard24 w tabeli wskazanej w pkt. 1 niniejszego paragrafu 

oznaczonych numerami 2 – 7 jest świadczona przez okres 12 miesięcy od dnia 

aktywacji Hasła Użytkownika i Loginu Użytkownika oraz uiszczenia stosownej opłaty. 

Usługa Dostępu do Konta iBard24 oznaczonego numerem 1, jest świadczona przez 

czas nieoznaczony od dnia wygenerowania Hasła Użytkownika i Loginu Użytkownika. 

3. W przypadku, gdy Klient Końcowy, korzystający z bezpłatnej Usługi Dostępu do Konta 

iBard24 wyrazi wolę korzystania z płatnej Usługi Dostępu do Konta iBard24 bez utraty 

danych zapisanych na Koncie iBard24 w ramach bezpłatnej Usługi Dostępu do Konta 

iBard24, Operator Systemu iBard24 zapewni Klientowi Końcowemu taką możliwość 

pod warunkiem uiszczenia opłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem i cennikiem 

umieszczonym na stronie internetowej http://www.iBard24.pl. 

4.  Przez 30 dni po upływie okresu, za jaki uiszczona została ostatnia Opłata, Operator 

Systemu iBard24 zapewnia świadczenie Usługi Dostępu do Konta iBard24 

oznaczonego w tabeli wskazanej w pkt. 1 niniejszego paragrafu numerami 2 – 7 w 

trybie "tylko do odczytu". W tym terminie Klient Końcowy zobowiązany jest do 

uiszczenia Opłaty za Usługę Dostępu do Konta iBard24 oznaczonego numerami 2 – 7. 

W przypadku, gdy Opłata za kolejny okres świadczenia usługi nie zostanie uiszczona 

w terminie 30 dni, o których mowa w poprzednim zdaniu niniejszego punktu Konto 

iBard24 (w tym dane na nim zapisane) zostanie usunięte.  

 

Płatności. 

§ 12 

1. Klienci Końcowi, którzy wykupili Usługę Dostępu do Konta iBard24 oznaczonego 

numerem 1 w tabeli w § 11 ust.1 nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek 

Opłat związanych z korzystaniem z Usługi Dostępu do Konta iBard24.  

2. Opłata za Usługę Dostępu do Konta iBard24 o numerach 2 – 7 w tabeli wskazanej § 

11 ust.1 jest Opłatą roczną, płatną z góry zgodnie ze stawką określoną w cenniku. 

Wynagrodzenie płatne jest za pośrednictwem Systemu Płatności. W przypadku 

zakupu Aktywacji lub Prolongaty Aktywacji u Partnera Opłata uiszczana jest na rzecz 

Partnera. Opłaty za kolejne okresy, w których Usługa Dostępu do Konta iBard24 ma 

być świadczona będą uiszczane zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
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3. W czasie, w jakim Klient Końcowy uprawniony jest do korzystania z Usługi Dostępu do 

płatnego Konta iBard24, Klient Końcowy uprawniony jest do zmiany Konta iBard24 na 

inne, o większej pojemności, o których mowa w § 11. W takim przypadku, Klient 

Końcowy obowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora Systemu iBard24 

uzupełniającej Opłaty za Usługę Dostępu do Konta iBard24 równej różnicy między 

Opłatą za Usługę Dostępu do Konta iBard24 o nowej, większej pojemności a 

dotychczas uiszczoną Opłatą za korzystanie z Konta iBard24. Czas, przez jaki Klient 

Końcowy uprawniony był do korzystania z Usługi Dostępu do odpłatnego Konta 

iBard24 w przypadku uiszczenia Opłaty za Usługę Dostępu do Konta iBard24 o 

większej pojemności nie ulegnie zamianie, tj. łącznie nie przekroczy on okresu 1 roku. 

4. Operator Systemu iBard24 zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat za 

korzystanie z Usługi Dostępu do Konta iBard24 i zasad dotyczących tych płatności. 

Zmiany będą komunikowane przy pomocy strony http://www.iBard24.pl/ oraz za 

pośrednictwem poczty e-mail na adres podany podczas zakładania Konta iBard24.  

5. Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby 

uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje 

realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą lub danym rachunkiem 

bankowym może posługiwać się wyłącznie ich uprawniony posiadacz. Wykryte przez 

Operatora Konta iBard24 przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do 

właściwych wydziałów Policji. 

6. Opłata dokonywana jest poprzez obciążenie karty płatniczej (kredytowej, debetowej 

itd.) lub przelew bankowy, za pomocą takich systemów jak np. Transfer (mBank) czy 

mPay (Inteligo). 

7. Klient Końcowy po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybraniu formy płatności jest 

automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych 

przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera Serwisu Dotpay 

będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze 

przelewu internetowego – na stronę internetową partnera Serwisu Dotpay będącego 

bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę 

internetową Serwisu Dotpay. 

 

Postępowanie reklamacyjne. 

§ 13 

1. Reklamacja Użytkownika Konta iBard24 w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy Konta iBard24 winna zostać przesłana 

Operatorowi Systemu iBard24 w formie pisemnej na adres Operatora Systemu 

iBard24 i określać:  

a. dane Użytkownika Konta iBard24 umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację 

jako Użytkownika Konta iBard24, 

b. uwagi Użytkownika Konta iBard24,  
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c. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika Konta iBard24, 

d. ewentualnie sugestie Użytkownika Konta iBard24 co do sposobu usunięcia 

zarzucanego naruszenia. 

2. Operator Systemu iBard24 obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na 

reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje 

reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw 

do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku 

konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych 

okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora Systemu 

iBard24 przez podmioty, za które Operator Systemu iBard24 nie ponosi 

odpowiedzialności bądź działają na rzecz Operatora Systemu iBard24 jako 

podwykonawcy, Operator Systemu iBard24 przesyła Użytkownikowi Konta iBard24 

w terminie 7 dni informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub 

wyjaśnienia tych okoliczności.  

3. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa ust. 1 jest nieskuteczne do 

dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź Operatora Systemu iBard24 

biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji. 

 

 

Zmiana postanowień Umowy Konta iBard24 oraz Regulaminu Konta iBard24. 

§ 14 

1.  Zmiany Regulaminu Konta iBard24 dokonane w czasie obowiązywania Umowy Konta 

iBard24 są publikowane w Systemie iBard24. Użytkownik Konta iBard24 otrzymuje 

informację o zmianie Regulaminu Konta iBard24 – w tym planowanej dacie 

wprowadzenia zmian – w postaci odpowiedniego zapisu w Systemie iBard24 

zamieszczanego na stronie www.iBard24.pl oraz wiadomości wysłanej na adres e-

mail Użytkownika. 

2.  W terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu Konta iBard24 w 

Systemie iBard24 Klient Końcowy może złożyć pisemne oświadczenie o 

wypowiedzeniu Umowy Konta iBard24. Po upływie tego terminu strony wiąże Umowa 

Konta iBard24 o treści wynikającej ze zmienionego Regulaminu Konta iBard24. 

 

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy Konta iBard24. 

§ 15 

1. Prawo odstąpienia od Umowy Konta iBard24 przysługuje Klientowi Końcowemu w 

ciągu 10 dni od daty jej zawarcia. 

2. Prawo rozwiązania Umowy Konta iBard24 przysługuje Klientowi Końcowemu 

wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie Konta iBard24. 
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3. Klientowi Końcowemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Konta iBard24 ze 

skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności: 

a. w przypadku cesji praw i zobowiązań Operatora Systemu iBard24 na osobę 

trzecią, 

b. jeżeli Klient Końcowy nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu Konta 

iBard24 bądź jego zmian, w przypadku złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu 

umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zaprezentowania nowej treści 

Regulaminu Konta iBard24 lub jego zmiany, 

c. w każdym czasie, bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec okresu aktywności 

Usługi Dostępu do Konta iBard24, wynikającego z wniesionej Opłaty. 

4. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Konta iBard24 za 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Operator Systemu iBard24 zachowuje 

uiszczoną Opłatę. 

 

§ 16 

W przypadku rozwiązania Umowy Konta iBard24 Operator Systemu iBard24 niezwłocznie 

usuwa wszelkie dane zapisane na Koncie iBard24. 

 

Postanowienia końcowe. 

§ 17 

1. Niniejszy Regulamin Konta iBard24 zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) i art. 384 

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.) ma charakter wiążący. 

2. Niniejszy Regulamin Konta iBard24 zastępuje Regulamin Konta iBard24 z dnia 

01.05.2010 i zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego ma zastosowanie do Umów Konta 

iBard24 zawartych na podstawie Regulaminu Konta iBard24 z dnia 01.05.2010. 

 


