
Regulamin serwisu B2B (business to business)  

1. Postanowienia ogólne: 

1.1 Definicje : 

Regulamin – regulamin serwisu B2B 

Serwis – serwis B2B, platforma  porozumienia umożliwiająca zindywidualizowane do 
potrzeb poszerzenie tematyki spotkania organizowanego przez Administratora 

Użytkownik – użytkownik serwisu B2B; uczestnik konferencji/spotkania /sympozjum 
organizowanego przez Administratora zainteresowany i deklarujący wolę indywidualnego 
rozwinięcia tematyki spotkania lub rozwiązania problemu merytorycznego wynikającego z 
tematyki spotkania 

Specjalista – prelegent/wykładowca spotkania/konferencji/sympozjum  organizowanego przez 
Administratora 

Administrator – właściciel Serwisu, „BMP bis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. 
k. z siedzibą w Raciborzu 

1.2.Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz określa stosunki pomiędzy 
Administratorem a Użytkownikami 

1.3 Użytkownicy  akceptują  postanowienia Regulaminu . 

2. Cel serwisu: 

2.1 Celem funkcjonowania Serwisu jest umożliwienie wielopłaszczyznowego kontaktu w 
relacji Użytkownik - Specjalista lub Użytkownik - Użytkownik podczas 
konferencji/sympozjum  organizowanego przez Administratora w celu wymiany 
doświadczeń, rozwiązania problemu, zawarcia transakcji, nawiązania lub pogłębienia relacji 
biznesowych. 

3. Rejestracja: 

3.1 Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu w momencie rejestracji na 
konferencję/sympozjum organizowane przez Administratora. 

4. Udostępnianie treści i danych użytkowników:  

4.1 Profil Użytkownika w momencie rejestracji na konferencję/sympozjum  organizowane 
przez Administratora obejmuje obligatoryjnie następujące dane: firma, imię, nazwisko, 
funkcja, adres poczty elektronicznej e-mail oraz fakultatywnie może obejmować: telefon 
kontaktowy, zainteresowania biznesowe, informacje o firmie. 

4.2 Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez Administratora informacji zawartych w 
pkt.4.1. innym Użytkownikom w zastrzeżonym Regulaminem zakresie i pod warunkiem 



wykorzystania ich wyłącznie w Serwisie i w ograniczonym przez Administratora zakresie 
czasowym nie krótszym niż czas trwania konferencji/sympozjum. 

4.3 Użytkownik ma w okresie funkcjonowania Serwisu możliwość uzupełnienia swojego 
profilu o inne informacje. 

4.3.1 Użytkownik jest wyłącznym dysponentem  informacji  udostępnionych w profilu dla 
potrzeb Serwisu. 

4.3.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w profilu 
Użytkownika. 

4.3.3 Użytkownik może zastrzec informacje udostępnione w profilu jako poufne bądź 
ograniczyć ich ujawnienie do wybranej kategorii Użytkowników . 

4.3.4 Zabronione jest ujawnianie w Serwisie treści naruszających prawa innych osób lub 
sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym. 

4.3.5 Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ujawnionej przez Użytkownika w 
Serwisie informacji naruszającej postanowienia Regulaminu. 

4.3.5.1 Użytkownikowi którego informację usunął Administrator przysługuje prawo 
zgłoszenia reklamacji z uzasadnieniem stanowiska na piśmie i doręczenia Administratorowi 
odwołania e-mailem, faksem lub pocztą. 

4.3.5.2 Decyzja Administratora w przedmiocie rozpatrzenia odwołania winna być podjęta 
niezwłocznie i doręczona składającemu reklamację na piśmie z uzasadnieniem. 

4.3.6 Uporczywe łamanie postanowień Regulaminu przez Użytkownika powoduje 
zablokowanie dostępu do Serwisu  lub ostatecznie usunięcie profilu Użytkownika. 

4.4 Użytkownik ma prawo w każdej chwili ograniczyć, zlikwidować lub uzupełnić zakres 
informacji ujawnionych w profilu, włącznie z likwidacją profilu w Serwisie. 

4.5 Użytkownik ma prawo do wglądu w udostępnione dane innych Użytkowników w zakresie 
zgodnym z wolą Użytkownika udostępniającego dane.  

4.5.1 Ujawnione w profilu dane identyfikujące Użytkownika w zakresie dotyczącym adresu 
poczty elektronicznej, telefonu dostępne są wyłącznie Administratorowi. 

4.6 Użytkownik jest zobowiązany aktualizować udostępnione dane oraz prezentować je w 
sposób jasny, przejrzysty i rzetelny . 

5. Spotkania: 

5.1 Spotkania Użytkowników oraz Użytkowników i specjalistów odbywają się wyłącznie w 
miejscu i w czasie odbywania konferencji/sympozjów organizowanych przez Administratora. 



5.1.1 Administrator zapewnia przygotowanie techniczne i organizacyjne spotkania poprzez 
udostępnienie odpowiednich warunków lokalowych oraz środków technicznych niezbędnych 
do jego przeprowadzenia. 

5.2 Spotkania odbywają się według harmonogramu uzgodnionego przez Strony spotkania i w 
ściśle oznaczonym czasie oraz miejscu. 

5.2.1 Administrator w ramach logistycznego wsparcia zastrzega sobie prawo do ewentualnej 
zmiany terminów uzgodnionych spotkań. 

5.2.1.1. Administrator zobowiązany jest w ramach wsparcia logistyczno-technicznego do 
powiadomienia stron o spotkaniu, jego miejscu i czasie. 

5.3. Uczestnictwo w konferencji/sympozjum jest równoznaczne z uczestnictwem w 
Platformie B2B, chyba że uczestnik jednoznacznie wyrazi oświadczenie o odmowie 
korzystania z usługi. 

5.4 Użytkownik ma prawo do wysłania zaproszenia na spotkania do innych Użytkowników. 

5.4.1 Administrator każdorazowo określa liczbę zaproszeń jakie może wysłać Użytkownik w 
poszczególnych konferencjach. 

5.4.1.1 Limit zaproszeń jest odnawialny, w przypadku odrzucenia zaproszenia przez odbiorcę 
Użytkownik może wysłać kolejne zaproszenie do innej osoby. 

5.5 Odbiorca zaproszenia może przyjąć lub odrzucić propozycję spotkania. 

5.5.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zaproszenia odrzucone. 

5.5.2 Odbiorca zaproszenia może odwołać spotkanie nawet po wcześniejszym potwierdzeniu. 

5.6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg spotkania lub za nieobecność na 
spotkaniu zaproszonych osób.  

5.7 Użytkownik ma nieograniczony czasowo dostęp do kalendarza spotkań, których jest 
uczestnikiem Kalendarz spotkań Użytkownika nie jest widoczny dla innych Użytkowników 
Serwisu. 

6. Opłaty: 

6.1 Opłaty za użytkowanie Serwisu są regulowane przez Administratora. 

7. Bezpieczeństwo: 

7.1 Zabronione jest przesyłanie nieuprawnionych treści (spamu), złośliwego oprogramowania, 
wirusów za pośrednictwem Serwisu. 

7.2 Zabronione jest posługiwanie się danymi logowania innych Użytkowników lub 
nieuprawnione działania mające na celu uzyskanie  dostępu do profilu należących do innych 
Użytkowników . 



7.3 Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek nieuprawnionych działań, które mogłyby 
wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz zmienić szatę 
graficzną  Serwisu 

7.4 Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek działań powodujących naruszanie 
postanowień  Regulaminu. 

7.5 Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do 
własnego konta oraz wykonywanie czynności, które mogą spowodować spadek poziomu 
bezpieczeństwa konta. 

7.6 Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością 
zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego korzystania z Serwisu. 

7.7 Administrator nie udziela gwarancji, że Serwis będzie zawsze działał bez zakłóceń, 
opóźnień i nieprawidłowości, zawsze będzie bezpieczny i wolny od błędów, jednakże 
deklaruje podjęcie niezwłocznych działań mających na celu usunięcie zaistniałych usterek. 

8. Postanowienia końcowe: 

8.1 Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w  Regulaminie. 

8.2 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

8.3 Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu będą rozstrzygane w pierwszej 
kolejności polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia 
sporu  będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. 

 


