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Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
1.

2.

3.
4.

Centrum Wiedzy to portal funkcjonujący pod adresem centrumwiedzy.sage.com.pl
(dalej jako: „Portal”) prowadzony przez spółkę pod firmą: Sage Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 132, e-mail: kontakt@sage.com.pl („Sage”).
Przedmiotem usługi jest umożliwienie dostępu do Portalu, na którym umieszczane są
informacje o produktach, usługach i funkcjonalnościach oprogramowania oferowanych
przez Sage („Usługa”).
W celu realizacji Usługi użytkownik zobowiązany jest zarejestrować się w serwisie.
Informacje zawarte na Portalu mają charakter edukacyjny i nie stanowią informacji
handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204).

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:
5.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Sage:
⎯ połączenie z siecią Internet;
⎯ przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera
dokumentów HTML, powinna akceptować tzw. „ciasteczka” (pliki cookies),
⎯ Sage zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem
związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie
odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

6.

Sage zaleca użytkownikom:
⎯ aktualizowanie wszystkich aplikacji zainstalowanych w systemie (przeglądarki,
komunikatory itp.),
⎯ używanie oprogramowania antywirusowego,
⎯ regularne aktualizowanie bazy wirusów programów antywirusowych,
⎯ stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł,
⎯ sprawdzenie po zalogowaniu do Portalu, czy system prawidłowo zidentyfikował
użytkownika,
⎯ nieudostępnianie swoich danych prywatnych osobom trzecim,
⎯ pamiętanie, że hasła są tajne i nie należy podawać ich nikomu,
⎯ zgłaszanie do administratora serwisu wszelkich uwag dotyczących niewłaściwego
funkcjonowania Portalu.

7.

Korzystanie z zasobów Centrum Wiedzy:
⎯ Publikowane w Centrum Wiedzy materiały oraz artykuły mają charakter edukacyjny.
⎯ Przed skorzystaniem z porad zamieszczonych w Centrum Wiedzy należy
bezwzględnie stworzyć kopię bezpieczeństwa danych. Sage nie ponosi
odpowiedzialności za działania użytkowników prowadzone bez konsultacji z
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wykwalifikowanym personelem Sage.
⎯ Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
2002 Nr 144 poz. 1204) wymaga od Sage zabezpieczania przed umieszczaniem
treści niezgodnych z prawem w związku z tym treści zamieszczane przez
użytkowników przed ich udostępnieniem innym użytkownikom będą akceptowane
przez administratora Portalu.
Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usługi:
8.

Rejestracja do Portalu jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik w celu rejestracji,
powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji na Portalu niezbędne jest
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz podanie następujących danych:
⎯ Login,
⎯ Aktywny adres e-mail i
⎯ Hasło dostępu do zakładanego profilu.

9.

Rejestracja na Portalu jest równoznaczna z akceptacją poniższych zasad:
⎯ Podanie danych przy zakładaniu konta ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne
do korzystania z Portalu (w takim rozumieniu stanowi usprawiedliwiony cel
administratora);
⎯ Dla jednego adresu e-mail można założyć jedno konto na Portalu;
⎯ Zebrane dane nie będą w żaden sposób przekazywane innym osobom lub
instytucjom,
⎯ Dane podawane na Portalu nie będą przetwarzane w celach marketingowych;
⎯ Adres e-mail podawany podczas rejestracji służy wyłącznie przekazywaniu informacji
o zmianach w artykułach, które użytkownik wskaże podczas przeglądania i włączy
śledzenie zmian oraz otrzymywaniu komunikatów technicznych z systemu;
⎯ Dane wprowadzane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają
praw osób trzecich.

10. Użytkownik może usunąć konto w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z opcji
„Usuń moje konto użytkownika” znajdującej się na profilu użytkownika w zakładce „Moje
konto”. Po usunięciu konta użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem.
Przetwarzanie danych osobowych:
11. Administratorem danych osobowych jest Sage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02305) przy Al. Jerozolimskich 132.
12. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Sage znajduje się w
odrębnym dokumencie „Zasady przetwarzania danych osobowych” umieszczonym pod
adresem https://www.sage.com.pl/regulaminy jak również w Polityce Prywatności Sage
pod adresem https://sage.com.pl/stopka/polityka-prywatnosci.
13. Przekazując dane osobowe za pośrednictwem Portalu użytkownik wyraża zgodę na ich
wykorzystanie w powyższy sposób.
14. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji,
modyfikacji lub usunięcia.
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