Formularz zamówienia
Abonament serwisu informacyjno – prawnego Pharma.info.pl
Prosimy o podpisanie i wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go faksem pod numer

(022) 357 98 63
Przed złożeniem zamówienia prosimy zapoznać się z załączonym regulaminem.

OKRES

ZAMAWIAM

Umowa roczna, płatność jednorazowa za 12 miesięcy

Opłata MIESIĘCZNA dla firmy (bez limitu użytkowników):

250,- PLN netto + 23% VAT
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Nazwa firmy:

NIP firmy:
Numer telefonu:

Adres firmy:

Numer faksu:
E- mail:
Skąd Państwo dowiedzieli się o serwisie?

Dostęp do serwisu jest aktywowany w ciągu kilku godzin od nadesłania wypełnionego formularza. Nadesłanie niniejszego formularza jest
podstawą do wystawienia faktury, którą wyślemy do Państwa najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Zapoznałam/zapoznałem się z załączonym Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Data: ............................................................ Pieczątka firmy i czytelny podpis: ................................................................
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU Pharma.info.pl
1. Przedmiot umowy
1.1 Przedmiotem umowy zawieranej w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest świadczenie przez firmę
Pharma.info.pl, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4/91, 00-131 Warszawa, usług dostępu do serwisu internetowego „Pharma.info.pl”
(zwanego dalej „Serwisem”). Serwis, który jest własnością Pharma.info.pl i zawiera informacje z zakresu prawa farmaceutycznego w formie zbioru
prawa, artykułów, wiadomości.
1.2 Serwis przeznaczony jest dla dyrektorów i menadżerów oraz specjalistów firm farmaceutycznych, hurtowni farmaceutycznych, aptek zajmujących
się na co dzień szeroko pojętą problematyką prawa farmaceutycznego.
1.3 Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Pharma.info.pl. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Użytkownika, jak również przez
inne osoby, którym Użytkownik umożliwił dostęp do Serwisu, odpowiedzialność z tego tytułu określają art. 78 i nast. ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
2
Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu, określa warunki korzystania z Serwisu (czas dostępu, liczba użytkowników, moment rozpoczęcia
korzystania z Serwisu, logowanie, sekcje płatne i bezpłatne)
2.1 Dostarczanie usług w postaci dostępu do płatnego Serwisu rozpoczyna się w oparciu o umowę (zwaną dalej „Umową”) zawartą pomiędzy
Pharma.info.pl. a podmiotem zamierzającym korzystać z Serwisu (zwanym dalej „Użytkownikiem”).
2.2 Do zawarcia Umowy dochodzi na skutek złożenia przez Użytkownika, drogą elektroniczną i faksem, prawidłowo wypełnionego formularza
rejestracyjnego (zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”) zamieszczonego na stronie tytułowej Serwisu, następnie zaakceptowanego przez
Pharma.info.pl i poprzez wysłanie potwierdzenia rejestracji Użytkownika na wskazany w ww. formularzu adres jego poczty elektronicznej lub
odpowiednio numer faksu Użytkownika. Wysłanie powyższego potwierdzenia jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Pharma.info.pl zastrzega
sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z podmiotem, dla którego wg niniejszego Regulaminu Serwis nie jest przeznaczony. Odmowa zawarcia
Umowy zostanie przekazana danej osobie pocztą elektroniczną lub faksem na adres poczty elektronicznej lub numer faksu wskazany w Formularzu
Rejestracyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy podania przyczyny rejestracji w serwisie.
2.3 Umowa zawarta jest na roczny dostęp do portalu licząc od dnia aktywacji dostępu do serwisu.
2.4 Każdy nowy Użytkownik z firmy posiadającej dostęp do serwisu zobowiązany jest wypełnić elektroniczny Formularz Rejestracyjny zawarty na
stronie internetowej: http://pharma.info.pl/profile.html.
2.5 Pharma.info.pl zapewnia Użytkownikom dostęp do Serwisu codziennie przez całą dobę z wyjątkiem okresów wynikających z ograniczeń
zależnych od operatorów sieci, z których korzysta Użytkownik lub Pharma.info.pl; okresów awarii, będących skutkiem działania siły wyższej
(awaria sieci energetycznej, klęska żywiołowa itp.), okresów konserwacji sprzętu lub oprogramowania. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania
Serwisu prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: info@pharma.info.pl. Uwagi te zostaną rozpatrzone w kolejności ich zgłaszania.
2.6 Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem sieci Internet poprzez połączenie z serwerem www o adresie http://www.pharma.info.pl,
będącym własnością Pharma.info.pl. Dostęp do Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika wyposażenia technicznego pozwalającego
na dostęp do internetu. Zalecane jest korzystanie z przeglądarki Internet Explorer 5.0 lub nowszej. Serwis optymalizowany jest na rozdzielczość
graficzną 1024 x 768.
2.7 Korzystanie z Serwisu wymaga również odpowiedniego zalogowania. Logowanie w Serwisie odbywa się przy pomocy unikalnego loginu i hasła.
Po zalogowaniu konto dostępu do serwisu jest aktywne przez 10 minut od otwarcia ostatniego dokumentu umieszczonego w Serwisie – po upływie
tego czasu należy się ponownie zalogować.
2.8 Jeden login upoważnia do korzystania z Serwisu z jednego stanowiska dostępu Użytkownika. Niemożliwe jest korzystanie z tego samego loginu
w danej chwili na więcej niż jednym komputerze.
2.9 Płatne sekcje Serwisu to: dostęp do części prawnej, artykułów itp.
2.10 Bezpłatne sekcje Serwisu to: dostęp do działu szkoleń, partnerów oraz nagłówków w dziale news.
2.11 Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu, jednakże nie uprawnia go to do zwrotu zryczałtowanego wynagrodzenia,
o którym mowa w pkt 5.1. 1
3
Rozwiązanie Umowy
3.1 Każda ze stron Umowy upoważniona jest do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień niniejszej
Umowy przez drugą ze stron. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone poprzez pocztę elektroniczną na adres, o którym
mowa w pkt 2.2 Regulaminu (gdy kierowane jest do Użytkownika) bądź na adres poczty elektronicznej Pharma.info.pl podany na stronie tytułowej
Serwisu (gdy kierowane jest do Pharma.info.pl.). Pomimo rozwiązania Umowy Pharma.info.pl może dochodzić swoich praw związanych z
naruszeniem prawa autorskiego, jak i z innych tytułów.
3.2 Pharma.info.pl uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku pełnej i terminowej płatności
faktury wystawionej Użytkownikowi za korzystanie z Serwisu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Pharma.info.pl przesyła w formie
określonej w pkt 3.1. Rozwiązanie Umowy w trybie objętym niniejszym postanowieniem nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania Użytkownika
do zapłaty Pharma.info.pl wynagrodzenia objętego ww. wystawioną Użytkownikowi fakturą.
3.3 Pharma.info.pl uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie,
iż hasło i login przydzielony konkretnemu użytkownikowi wykorzystuje osoba trzecia, o którym mowa w pkt. 2.7
4
Ograniczenia (udostępnianie i przenoszenie praw, wykorzystanie informacji z Serwisu)
4.1 Użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Pharma.info.pl, przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
na osobę trzecią.
4.2 Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim hasła dostępu, o którym mowa w pkt 2.7.
4.3 Użytkownik nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian, bądź też
rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu w jakikolwiek sposób, jak również udostępniania dostępu do Serwisu jakimkolwiek osobom
trzecim pod jakimkolwiek tytułem.
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4.4 Użytkownik nie ma prawa dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5
Odpłatność (termin wystawienia i płatności faktury, obowiązki wynikające z korzystania z serwisu bez opłacenia faktury – minimalna opłata).
5.1 Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Pharma.info.pl wynagrodzenie z tytułu otrzymania dostępu do Serwisu. Wynagrodzenie za dostęp
do Serwisu jest wynagrodzeniem zryczałtowanym nie zależnym od faktycznej częstotliwości korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
Szczegółowy cennik za usługi objęte niniejszym Regulaminem zawarty jest na stronie Nr 1 pliku zawierającego niniejszy Regulamin. Ceny
określone w cenniku są cenami netto bez podatku od towarów i usług VAT. Podatek ten w odpowiedniej stawce zostanie doliczony do kwoty
wynagrodzenia podanej w cenniku.
5.2 Wynagrodzenie określone w pkt 5.1 płatne jest jednorazowo za cały okres, na który została zawarta Umowa. Faktura zostanie wystawiona
najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Faktura płatna jest w terminie 14 dni od dnia wystawienia na rachunek bankowy podany w jej
treści, lub płatne miesięcznie na postawie przesłania harmonogramu wpłat na konto. Po wpłacie na konto zostanie wystawiona faktura VAT w
ciągu 7 dni od daty wpływu pieniędzy na konto.
5.3 W przypadku niepełnej lub nieterminowej płatności faktury, o której mowa w punkcie 5.2, Pharma.info.pl będą przysługiwać uprawnienia,
o których mowa w pkt 3.2.
5.4 Pharma.info.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w cenniku. Nie dotyczy to opłaconego już wynagrodzenia za dany okres.
6
Przedłużenie umowy
6.1. Przedłużenie umowy następuje automatycznie po upływie roku bez konieczności dodatkowego przesyłania formularza rejestracyjnego.
6.2. Użytkownik zostanie powiadomiony przez pracownika Pharma.info.pl o upływie terminu dostępu do Serwisu.
6.3. Przed wysłaniem faktury za kolejny okres używania Serwisu pracownik Pharma.info.pl wyśle wiadomość na adresy e-mail użytkowników
z informacją o zakończeniu okresu rozliczeniowego oraz rozpoczęciu procesu wystawiania faktury. W przypadku braku odpowiedzi o rezygnacji
w ciągu 7 dni, faktura VAT zostaje wysłana na nazwisko osoby zamawiającej.
7
Zastrzeżenie prawne
7.1 Materiały zamieszczone w Serwisie przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych. Pharma.info.pl nie odpowiada za jakiekolwiek skutki
decyzji podejmowanych na podstawie informacji zawartych w Serwisie.
7.2 Informacje zawarte w Serwisie stanowią jedynie wskazówki natury ogólnej. Ze względu na zmiany w prawie i sytuacji na rynku, oraz ze względu
na ryzyko związane z komunikacją elektroniczną polegające na istnieniu teoretycznej możliwości uzyskania dostępu do Serwisu przez osoby
nieuprawnione i dokonania nieautoryzowanej zmiany jego treści, informacje powyższe mogą być niepełne, nieaktualne lub nawet odbiegać swoją
treścią od informacji pierwotnie wprowadzonych do Serwisu poprzez umieszczenie informacji w Serwisie autorzy i redaktorzy nie świadczą usług
doradztwa w zakresie prawa farmaceutycznego i prawa pokrewnego, ani żadnych innych podobnych usług. Przed podjęciem jakichkolwiek działań
w oparciu o informacje zawarte w Serwisie Pharma.info.pl zaleca zasięgnięcie szczegółowej porady u kompetentnego specjalisty. Informacje
zawarte w Serwisie te nie powinny zastępować ww. porady.
7.3 Pharma.info.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie pochodziły z wiarygodnych źródeł i same były wiarygodne.
Pharma.info.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich, ani za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu
o nie. Informacje zawarte w Serwisie przedstawione są bez jakiekolwiek gwarancji kompletności, prawdziwości ani aktualności. Pharma.info.pl,
związane z nią spółki, bądź inne podmioty instytucjonalne, jak również partnerzy, agenci czy pracownicy Pharma.info.pl nie będą w żadnych
okolicznościach i wobec nikogo ponosić odpowiedzialności za decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje zawarte w Serwisie, ani za
żadne szkody wynikłe z takich decyzji lub działań, nawet w wypadku otrzymania lub przekazywania ostrzeżeń o możliwości wystąpienia takich
szkód.
7.4 Serwis daje możliwość przejścia bezpośrednio na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi Pharma.info.pl nie ma żadnej
kontroli. Pharma.info.pl nie zajmuje żadnego stanowiska co do informacji zawartych na tych stronach.
8
Pozostałe postanowienia
8.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również inne właściwe przepisy prawa.
8.2 Spory wynikłe z Umowy lub w związku z Umową będą poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Arbitrażowemu działającemu w oparciu
o Regulamin tego Sądu.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że podanie przez Państwa danych
osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez Pharma.info.pl, jedynie dla celów marketingowych i kontaktowania się
z Państwem za pośrednictwem strony www.Pharma.info.pl, poczty elektronicznej i korespondencji listownej.
Równocześnie informujemy, iż na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wglądu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania i uzupełniania.

Data: .............................................................. Pieczątka firmy i czytelny podpis: ...............................................................................
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