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REGULAMIN 

Promocji “Internet Security – kody na 90dni dla czytelników Komputer Świat i Twój Niezbędnik ” 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem 
strony : http://bitdefender.pl/gratisy/ które polegają w szczególności na wykorzystaniu Kodu celem 
pobrania Licencji przez Użytkownika. 

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony Użytkownikom w formie elektronicznej na stronie 
internetowej http://bitdefender.pl/gratisy/ po wpisaniu Kodu pod przyciskiem „Regulamin” . Na 
żądanie Użytkownika Firma prześle Użytkownikowi kopię Regulaminu na podany przez Użytkownika 
Adres Poczty Elektronicznej. 

Promocja jest prowadzona od 01.08.2022r. do 31.10.2022r.   

§ 2 

Definicje 

 

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte w niniejszym Regulaminie w formie zapisu wielką literą, 
powinno im być nadane znacznie wskazane w poniższych definicjach: 

Adres Poczty Elektronicznej oznacza podany adres poczty elektronicznej Użytkownika, Firmy lub 
Partnera, na który będzie wysłana Licencja i/lub korespondencja . 

Licencja: oznacza ciąg znaków umożliwiający aktywację produktu Firmy przez Użytkownika. 

Kod oznacza ciąg znaków udostępnianych Użytkownikowi przez Firmę lub jej Partnerów, który 
umożliwia za pośrednictwem  strony internetowej http://bitdefender.pl/gratisy/ pobranie Licencji. 
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Partner: oznacza osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, która zawarła umowę z Firmą na udostępnianie Kodów Użytkownikom. 

Usługa 

oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Firmę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem 
strony internetowej: http://bitdefender.pl/gratisy/ na zasadach i warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

Firma: oznacza spółkę działającą pod firmą „MARKEN Systemy Antywirusowe Marek Markowski” z 
siedzibą w Gdyni, ul. Armii Krajowej 23/13 

81-366 Gdynia , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą NIP 913-130-57-85, REGON 191743230 reprezentowaną przez: 
Marka Markowskiego –Właściciela 

Użytkownik: oznacza osobę lub podmiot, który uzyskuje od Firmy lub jego Partnerów Kod,  który 
umożliwia za pośrednictwem  strony internetowej http://bitdefender.pl/gratisy/ pobranie Licencji. 

 

§ 3 

Rodzaj i Zakres Usług 

 

Niniejszy Regulamin stosuje się do świadczenia przez Firmę na rzecz Użytkownika Usług. Szczegółowa 
procedura świadczenia  została opisana w § 4 niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

Kody i Licencje 

 

Użytkownik uprawniony jest do jednokrotnego wykorzystania Kodu wyłącznie w celach i na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

Procedura wykorzystania Kodu i uzyskania Licencji przez  Użytkownika przebiegać będzie następująco: 

na podstawie odrębnej umowy z Partnerem Użytkownik uzyskuje Kod, 

w celu otrzymania Licencji Użytkownik podaje Kod na stronie internetowej: 
http://bitdefender.pl/gratisy/ 
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następnie Użytkownik podaje dane określone w formularzu elektronicznym, w szczególności Adres 
Poczty Elektronicznej, oraz zatwierdza niniejszy Regulamin, 

po zatwierdzeniu formularza i wymaganych zgód  na Adres Poczty Elektronicznej zostaje 
wygenerowany i przesłany unikatowa Licencja do produktu. 

Na aktywacje Licencji Użytkownik ma czas 6 miesięcy od momentu otrzymania jej na Adres Poczty 
Elektronicznej. 

Użytkownik dokonuje powyżej wymienionych czynności wyłącznie we własnym imieniu. 

§ 5 

Prawa i obowiązki Firmy 

 

Firma zobowiązana jest do: 

świadczenia Usług na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie, 

przesyłania  Licencji po wpisaniu Kodu na stronie: http://bitdefender.pl/gratisy/ i prawidłowym 
wypełnieniu formularza przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania Licencji Użytkownikowi, który naruszył postanowienia 
niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Użytkownika 

 

Użytkownik jest zobowiązany do: przestrzegania postanowień Regulaminu, 

wykorzystania Kodu zgodnie z postanowieniami oraz na zasadach i w granicach określonych niniejszym 
Regulaminem, utrzymywania Kodu oraz Licencji w poufności, w sposób uniemożliwiający 
wykorzystanie Kodu lub Licencji przez nieupoważnione podmioty lub osoby, 

prawidłowego określenia i aktualizowania danych Użytkownika, w tym w szczególności Adresu Poczty 
Elektronicznej, 
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§ 7 

Odpowiedzialność 

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą. 

Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej umyślnie, Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność 
za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Firmy, Użytkownika lub innej osoby, związane lub 
wynikające z następujących zdarzeń: 

naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, 

udostępnienia Kodu lub/i Kodu Licencji podmiotom do tego nieuprawnionym, 

nieznajomością przez Użytkownika przepisów prawa lub wykorzystania przez Użytkownika Usług do 
działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami. 

Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej umyślnie, Firma nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Użytkownikowi lub osobie trzeciej, w szczególności 
Firma nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z: 

zniszczeniem, uszkodzeniem  jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika, 

wprowadzeniem do systemu i na urządzenia Użytkownika jakiegokolwiek szkodliwego 
oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w związku z otrzymaniem, skopiowaniem, odczytaniem lub 
jakimkolwiek wykorzystaniem informacji, zniszczeniem lub uszkodzeniem urządzenia lub 
oprogramowania posiadanego przez Użytkownika, 

spadkiem wydajności strony http://bitdefender.pl/gratisy/ , utrudnieniami lub uniemożliwieniem 
korzystania przez Użytkownika z Usług, w związku z masowym wprowadzaniem Kodów przez 
Użytkowników lub nieautoryzowanymi działaniami osób trzecich (np. ataki typu DDoS). 

Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Użytkownikowi w związku z 
wadami (usterkami) strony internetowej  http://bitdefender.pl/gratisy/ , brakiem działania lub 
niewłaściwym  jej działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym 
działaniem Usług spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, 
awarią) strony internetowej  http://bitdefender.pl/gratisy/ lub jakiegokolwiek jej elementu. Powyższe 
wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych Użytkownikowi z winy umyślnej Firmy. 

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Firmy dotyczą wszystkich podstaw dochodzenia roszczeń, 
w tym roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej. 
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§ 10 

Reklamacje 

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług mogą być składane na Adres Poczty Elektronicznej 
kontakt@marken.com.pl  lub pisemnie, na adres Firmy („Marken Systemy Antywirusowe“ Gdyna 81-
366, ul. Armii Krajowej” z dopiskiem „Reklamacja“ na kopercie). 

Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie do 30 
dni od ich otrzymania przez Firmę. 

Po rozpatrzeniu reklamacji Firma poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej 
rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana w formie, w jakiej została złożona reklamacja zgodnie z 
pkt. 1 niniejszego paragrafu na adres podany w reklamacji. 

§ 11 

Ochrona Danych Osobowych 

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych odnośnie do danych osobowych Użytkowników jest Firma, „MARKEN 
Systemy Antywirusowe Marek Markowski” z siedzibą w Gdyni 81-369, przy ul. Armii Krajowej 23/13, 
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 
posiadającą NIP 913-130-57-85, REGON 191743230 reprezentowaną przez: Marka Markowskiego –
Właściciela . Dane przetwarzane są w celu świadczenia Usług, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego 
korzystania z Usług niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz 
rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usług. Użytkownikowi, którego 
dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w 
każdej chwili. 

Firma informuje, że dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. 

W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie 
internetowej http://bitdefender.pl/gratisy/ po wpisaniu Kodu, Firma może przetwarzać dane osobowe 
Użytkownika w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na Adres Poczty 
Elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji 
handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na Adres Poczty 
Elektronicznej Firmy [kontakt@marken.com.pl]. 
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Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych 
danych, jeśli mimo dołożenia przez Firmę należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie 
kontaktu z Użytkownikiem. 

§ 13 

Postanowienia Końcowe 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2022 roku. 

Użytkownik może otrzymywać na Adres Poczty Elektronicznej podany w procesie rejestracji  na stronie 
http://bitdefender.pl/gratisy/ informacje handlowe oraz inne treści o charakterze marketingowym, 
jeśli wyrazi na to wymaganą przez prawo zgodę. 

Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń i 
adresów poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne. 

Firma jest uprawiona do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i 
zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Firma może dokonać zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu w przypadku: 

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian 
przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, 

konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub 
decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu, 

zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, 

zmiany zakresu działalności Firmy. 

O zmianie w postanowieniach Regulaminu Firma poinformuje na stronie internetowej 
www.bitdefender.pl/gratisy  podając w treści informacji nową lub ujednoliconą wersję Regulaminu. 
Użytkownik może wyrazić zgodę lub brak zgody na nową treść Regulaminu Firmy korzystając ze strony 
internetowej www.bitdefender.pl/gratisy 

W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność 
któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych 
postanowień Regulaminu. 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z 
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dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych. 


