
Regulamin korzystania z Platformy inwestycjejst.pl 
 

§ 1 
Pojęcia użyte w Regulaminie 

1. Platforma inwestycjejst.pl – to wszelkie podstrony znajdujące się w domenie inwestycjejst.pl 
służące do prezentowania oferty inwestycyjnej podmiotu, gdzie wdrożona jest usługa Platformy 
inwestycjejst.pl, stanowiącej własność Euro Innowacje Software sp. z o.o. z siedzibą: ul. Garbary 
100/11, 61-757 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000768425, 
posiadającą NIP 7831796471,REGON 382404187, kapitał zakładowy 200 000,00 zł. 

2. Euro Innowacje Software sp. z o.o. – właściciel Platformy inwestycjejst.pl, usługodawca 
świadczonych za jej pośrednictwem usług i administrator danych osobowych 

3. Konto użytkownika –zestaw informacji o osobie korzystającej z Platformy inwestycjejst.pl, na 
które składa się m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail użytkownika. 

4. Użytkownik– osoba/instytucja korzystająca z Platformy inwestycjejst.pl posiadająca dostęp do 
zaplecza administratora. 

5. Login – unikalny identyfikator użytkownika.  
6. Hasło – ciąg znaków wybranych przez użytkownika lub generowany poprzez Platformę 

inwestycjejst.pl podczas odzyskiwania hasła. 
7. Zalogować się – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie 

nazwy własnej użytkownika oraz hasła. 
§ 2 

Informacje ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z usług 

świadczonych przez Euro Innowacje Software sp. z o.o. za pośrednictwem Platformy 
inwestycjejst.pl. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 344). 

2. Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy inwestycjejst.pl polegają w szczególności na 
prezentowaniu oferty inwestycyjnej danej jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Korzystając z Platformy inwestycjejst.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią 
regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

4. Do korzystania z Platformy inwestycjejst.pl przez Użytkownika wymagane jest posiadanie 
urządzenia mobilnego lub komputera z dostępem do Internetu.  
 

§ 3 
Zasady korzystania z Platformy inwestycjejst.pl 

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy inwestycjejst.pl w sposób zgodny 
z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania 
z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia Platformy 
inwestycjejst.pl. 

2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z Platformy inwestycjejst.pl zgodnie 
z jej przeznaczeniem, niezakłócającym jej działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób 
trzecich, a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jej pośrednictwem, jedynie w 
zakresie dozwolonego użytku. 

3. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw, w związku z korzystaniem 
z Platformy inwestycjejst.pl, jest On zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje do 
Euro Innowacje Software sp. z o.o. 

4. Platforma inwestycjejst.pl jest dostępna tylko poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu przez 24 
godziny na dobę. Podane godziny dostępności mogą ulec zmianie ze względu na konieczność 
przeprowadzenia prac modernizacyjnych, awarii lub z przyczyn losowych, za które właściciel 
platformy nie ponosi odpowiedzialności. 



5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem 
z Platformy inwestycjejst.pl, w tym za aktualność i prawdziwość prezentowanych danych. 
 

§ 4 
Rejestracja użytkownika 

1. Rejestracja Użytkownika wymaga podania danych oznaczonych jako obowiązkowe, po określeniu 
loginu oraz hasła, Użytkownik zostaje zarejestrowany do Platformy inwestycjejst.pl. 

2. W celu możliwości dostępu do platformy użytkownik powinien posiadać aktywny adres e- mail.  
3. Podczas rejestracji i korzystania z usług udostępnianych w Platformie inwestycjejst.pl Użytkownik 

jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawem, a także do zachowania w tajemnicy 
hasła i loginu oraz nieudostępniania ich innym osobom trzecim. Ponadto usługodawca informuje, 
że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas rejestracji. Odpowiedzialność 
za treść podanych przez siebie danych ponosi wyłącznie Użytkownik. 
 

§ 5 
Zakres odpowiedzialności 

1. Usługodawca prowadzi stały nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Platformy 
inwestycjejst.pl, zapewniając przy tym poprawność jej działania na najwyższym poziomie. 
Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności, jak również 
bezbłędnego działania. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji 
świadczonych usług. 

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia Usługi w szczególności z 
przyczyn: 
a) usunięcia zagrożenia, 
b) konserwacji, 
c) modyfikacji technicznej Platformy inwestycjejst.pl. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Platformy inwestycjejst.pl i usług 
świadczonych za ich pomocą z powodu siły wyższej. 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za szkody które są skutkiem naruszania przez 
użytkowników praw osób trzecich jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności 
usług świadczonych drogą elektroniczną. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi i serwisy internetowe, których dostawcą są 
osoby trzecie. 

§ 6 
Zgłoszenia 

1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem Platformy inwestycjejst.pl, oraz 
pytania dotyczące funkcjonowania i świadczenie usług Użytkownik może zgłaszać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@jstonline.pl  

2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 6 ust.1 powinno zawierać nazwę Użytkownika, adres poczty 
elektronicznej podany podczas rejestracji oraz dokładny opis zgłoszenia. 

3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie. 
§ 7 

Prawa autorskie i licencje 
1. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Platformy inwestycjejst.pl oraz usług świadczonych 

elektronicznie za jej pomocą tylko i wyłącznie w zakresie własnego użytku, tj. do prezentacji treści 

związanych z oferta inwestycyjną w Internecie w prowadzonym przez Użytkownika portalu 

internetowym lub poprzez publiczne prezentacje. 

2. Oprogramowanie w zakresie Platformy inwestycjejst.pl, jego aktualizacje i modyfikacje oraz 
wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw 
majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 
r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). 

mailto:bok@jstonline.pl


3. Zabrania się Użytkownikom kopiowania, modyfikowania, wypożyczania, wynajmowania czy też 
innego rodzaju rozpowszechniania Platformy inwestycjejst.pl w zakresie wskazanym jako wyłączne 
uprawnienie Wykonawcy. 

§ 8 
Regulamin 

W przypadku zmiany regulaminu Zamawiający otrzyma projekt zmian w terminie 14 dni przed ich 
wejściem w życie, a jego brak akceptacji będzie powodował możliwość wypowiedzenia umowy. Brak 
uwag do regulaminu we wskazanym terminie będzie traktowany jako akceptacja. Zmiana regulaminu 
nie wymaga zmiany umowy. 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………….. 2022 r. 
2. W pozostałych kwestiach zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. 


