regulamin
us?ugi IT dla Firm - pakiet Office 365

Dzia?I.
Definicje
§1
U?yte w Regulaminie us?ugi IT dla Firm- pakiet Office 365 poj?cia oznaczaj?:
1)

Administrator  osoba fizyczna wskazana Umowie (b?d? w Specyfikacji stanowi?cej za??cznik do Umowy) do zarz?dzania Us?ug? w imieniu
Klienta, w tym zamawiania us?ug dodatkowych;

2)

Autoryzacja  procedura uwierzytelnienia Administratora lub U?ytkownika, realizowana przy u?yciu Has?a i Loginu;

3)

Cennik  Cennik us?ug ?wiadczonych przez Orange Polska S.A. w ramach oferty IT dla Firm;

4)

Godziny Robocze  godziny od 8.00 do 18.00, od poniedzia?ku do pi?tku, z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy
w Rzeczypospolitej Polskiej,

5)

Has?o - zestaw poufnych kodów identyfikacyjnych koniecznych do Autoryzacji Administratora lub U?ytkownika;

6)

Klient  podmiot nie b?d?cy konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

7)

Licencja - udzielana przez Orange na rzecz Klientów licencja na korzystanie z Oprogramowania, której postanowienia stanowi? za??cznik do
Umowy;

8)

Login  unikalna nazwa nadawana Administratorowi lub U?ytkownikowi wykorzystywana odpowiednio przy zarz?dzaniu Us?ug? poprzez
Panel Us?ugi lub korzystaniu z Us?ugi;

9)

Oprogramowanie  zbiór wszystkich aplikacji i us?ug dodatkowych dost?pnych w ramach Us?ugi;

10) Orange  Orange Polska Spó?ka Akcyjna z siedzib? w Warszawie (kod: 02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do rejestru
przedsi?biorców prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod
numerem 0000010681;
11) Pakiet  okre?lony w Cenniku plan taryfowy w którym jest ?wiadczona Us?uga, w tym us?ugi dodatkowe dost?pne dla planu taryfowego;
12) Panel Us?ugi - panel administracyjny, umo?liwiaj?cy Klientowi zarz?dzanie Us?ug?;
13) P?atnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, zobowi?zana na podstawie
Umowy do uiszczania op?at za Us?ug? okre?lon? w fakturach, wystawianych przez Orange na rzecz Klienta;
14) Regulamin  niniejszy Regulamin us?ugi IT dla Firm- pakiet Office 365;
15) Umowa  umowa o ?wiadczenie przez Orange Polska S.A. us?ugi IT dla Firm- Pakiet Office 365, zawarta w formie pisemnej pomi?dzy
Orange a Klientem, na podstawie której Orange ?wiadczy Klientowi Us?ug?;
16) Us?uga  us?uga IT dla Firm - Pakiet Office 365;
17) Urz?dzenie  komputer lub urz?dzenie mobilne, za pomoc? którego Klient b?dzie korzysta?z Us?ugi, wskazane w Specyfikacji stanowi?cej
za??cznik do Umowy;
18) U?ytkownik  podmiot uprawniony przez Klienta do korzystania z Us?ugi, za którego dzia?ania lub zaniechania w zwi?zku z korzystaniem z
Oprogramowania i Us?ugi odpowiada Klient;
19) Zg?oszenie  dokonywane przez Klienta zg?oszenie, telefoniczne lub poprzez dedykowan? stron? internetow?, w celu uzyskania od Orange
wsparcia technicznego dotycz?cego Us?ugi.
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Dzia?II.
Warunki ?wiadczenia Us?ugi
§2
Informacje ogólne
1.

Us?uga jest realizowana na podstawie Umowy.

2.

Korzystanie przez Klienta z Us?ugi wymaga spe?nienia przez niego
http://onlinehelp.microsoft.com/pl-pl/office365-smallbusinesses/ff652564.aspx .

3.

Us?uga ?wiadczona jest przez Orange na warunkach i w zakresie okre?lonym w Umowie i w za??cznikach do Umowy oraz w Regulaminie
i Cenniku.

4.

Dostawc? Oprogramowania jest Microsoft ®. Warunki licencji na Oprogramowanie zosta?y szczegó?owo opisane w Postanowieniach
licencyjnych, stanowi?cych integraln? cz??? Umowy.

5.

Zamawiaj?cy Us?ug? obowi?zany jest przedstawi? dokument potwierdzaj?cy - odpowiednio - swoj? to?samo?? lub wykaza? swoje
umocowanie do reprezentowania Klienta. Orange zastrzega sobie prawo ??dania okazania dodatkowych dokumentów i przekazania
dodatkowych informacji przewidzianych w przepisach prawa.

6.

Orange mo?e realizowa? Umow?, w tym wykonywa? wsparcie techniczne, przy pomocy podwykonawcy. Je?eli w tre?ci Umowy lub
Regulaminu mowa jest o Orange rozumie si? przez to tak?e podwykonawc?. Orange odpowiada za dzia?ania i zaniechania podwykonawcy
jak za dzia?ania i zaniechania w?asne.

7.

Wszelkie zapytania zwi?zane z Us?ug? Klient powinien zg?osi? pod numerem infolinii 800 200 300.

warunków

technicznych

okre?lonych

na

stronie:

§3
Umowa o ?wiadczenie Us?ugi
1.

W imieniu Orange Umow? zawiera osoba nale?ycie do tego umocowana, na podstawie pisemnego pe?nomocnictwa.

2.

Zamawiaj?cy Us?ug? mo?e zawrze? Umow? osobi?cie b?d? przez nale?ycie umocowanego przedstawiciela.

3.

4.

Orange zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach, gdy:
1)

nie istniej? warunki techniczne do ?wiadczenia Us?ugi,

2)

zamawiaj?cy Us?ug? zalega z op?atami na rzecz Orange,

3)

zamawiaj?cy Us?ug? nie posiada w ocenie Orange wiarygodno?ci p?atniczej,

4)

zamawiaj?cy Us?ug? nie dostarczy? Orange wszystkich wymaganych dokumentów stanowi?cych za??czniki do Umowy oraz
wymaganych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Klient zobowi?zuje si? do przestrzegania postanowie? Umowy wraz z za??cznikami do Umowy oraz Regulaminu, Cennika i terminowego
uiszczania op?at okre?lonych w Umowie i Cenniku.
§4
Aktywacja Us?ugi

1.

Orange umo?liwia dost?p do Us?ugi za po?rednictwem Panelu Us?ugi.

2.

Klient nie pó?niej ni? w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy otrzyma od Orange, na wskazany przez niego adres e-mail, wiadomo??
zawieraj?c? informacje niezb?dne do logowania do Panelu Us?ugi oraz inne informacje niezb?dne do korzystania z Us?ugi. Klient wyra?a
zgod? na przesy?anie przez Orange na adres mailowy, o którym mowa powy?ej, innego rodzaju wiadomo?ci zwi?zanych z realizacj?
Umowy.

3.

Aktywacja Us?ugi odbywa si? z chwil? przekazania Klientowi, na adres e-mail wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu, wiadomo?ci
zawieraj?cej informacje niezb?dne do logowania do Panelu Us?ugi.

4.

Po zalogowaniu do Panelu Us?ugi, Klient zobowi?zany jest potwierdzi? swoje dane. Klient zobowi?zany jest równie? podj?? inne czynno?ci,
zgodne z instrukcjami zamieszczanymi w ramach Panelu Us?ugi.
§5
Administratorzy i U?ytkownicy

1.

W celu umo?liwienia korzystania z Us?ugi U?ytkownikom, Klient samodzielnie tworzy i konfiguruje konta U?ytkowników w ramach
Panelu Us?ugi, przydzielaj?c U?ytkownikom uprawnienia do korzystania z Us?ugi.

2.

Klient zobowi?zuje si? wyznaczy? Administratora oraz niezw?ocznie informowa? Orange o zmianie Administratora lub jego danych.

3.

Administratorzy s? upowa?nieni do dokonywania nast?puj?cych dzia?a? w imieniu Klienta i ze skutkiem wobec Klienta:
1)

zak?adania kont U?ytkownikom i generowania dla nich Loginu i Has?a,

2)

zarz?dzania baz? U?ytkowników, w tym dodawania, blokowania, modyfikowania i odbierania uprawnieniom U?ytkownikom,

3)

zmiany Has?a i Loginu dla U?ytkowników,

4)
4.

zg?aszania niedost?pno?ci Us?ugi lub reklamacji.
Warunkiem korzystania z Us?ugi przez Administratora i U?ytkownika jest poprawne przej?cie przez proces Autoryzacji.

5.

Ka?da czynno?? dokonana przy u?yciu w?a?ciwego Has?a i Loginu b?dzie uwa?ana za zrealizowana odpowiednio przez Administratora
lub U?ytkowników.

6.

Klient ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za korzystanie z Loginów i Hase? przez Administratorów i U?ytkowników oraz ewentualne
przekazywanie ich osobom trzecim. Strony uznaj?, i? ka?de wykorzystanie Loginów i Hase? Administratora lub U?ytkowników nast?pi?o
odpowiednio przez Administratora Us?ugi lub U?ytkownika. W szczególno?ci Klient ponosi pe?n? odpowiedzialno?? zadzia?ania lub
zaniechania osób b?d?cych jego pracownikami lub wspó?pracownikami, pos?uguj?cymi si? Has?ami i Loginami przydzielonymi Klientowi.

7.

Klient zobowi?zuje si?:
1)

przekaza? U?ytkownikom wszystkie warunki dotycz?ce korzystania z Us?ugi oraz zapewni? przestrzeganie tych warunków przez
Administratorów i U?ytkowników,

2)

do nie udost?pniania Loginów i Hase?Administratora oraz U?ytkowników osobom trzecim.
§6
Wsparcie techniczne

1.

Kontakt ze wsparciem technicznym Orange przeznaczony jest wy??cznie dla Administratorów.
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2.

3.

Wsparcie techniczne jest udzielane Administratorowi na podstawie telefonicznych Zg?osze? dokonywanych
przez Administratora, na numer 800 200 300 lub na podstawie Zg?osze? dokonywanych poprzez dedykowan? stron? internetow?.
Administrator mo?e dokonywa? Zg?osze?:
1)

telefonicznie - w Godzinach Roboczych,

2)

poprzez dedykowan? stron? internetow?  przez ca?? dob?.

Administrator dokonuj?cy Zg?oszenia w celu skorzystania ze wsparcia technicznego powinien poda?: imi? i
nazwisko, telefon kontaktowy, NIP oraz firm?/nazw? Klienta.

4.

Orange udziela telefonicznego wsparcia technicznego po pozytywnej weryfikacji danych, podanych przez
osob? dokonuj?c? Zg?oszenia.

5.

Warunkiem koniecznym dla realizacji wsparcia technicznego jest:
1)

poprawna weryfikacja Zg?oszenia, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu,

2)

wyra?enie zgody osoby dokonuj?cej Zg?oszenia na nagrywanie rozmowy telefonicznej.

6.

Za dodatkow? op?at? Klient mo?e korzysta? ze wsparcia technicznego w lokalizacji Klienta. Orange ?wiadczy wsparcie techniczne w
lokalizacji Klienta jedynie na zamówienie Klienta lub osób uprawnionych wskazanych w Specyfikacji stanowi?cej za??cznik do Umowy.

7.

Na zamówienie Klienta Orange realizuje wsparcie techniczne w lokalizacji Klienta. Wsparcie techniczne w lokalizacji Klienta odbywa si?
wy??cznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

8.

Klient z zastrze?eniem ust. 2 zobowi?zany jest do niezw?ocznego zg?oszenia nieprawid?owego dzia?ania Us?ugi.

9.

Orange zobowi?zuje si? do niezw?ocznego przyst?pienia do realizacji zg?oszenia o nieprawid?owym dzia?aniu Us?ugi oraz do jej zako?czenia
w mo?liwie krótkim terminie, chyba, ?e zg?oszona nieprawid?owo?? wymaga przekazania do Microsoft.

10.

Przed dokonaniem zg?oszenia nieprawid?owo?ci w dzia?aniu Us?ugi Klient musi podj?? wszelkie mo?liwe kroki maj?ce na celu jej identyfikacj?
oraz podj?? wszelkie mo?liwe czynno?ci w celu jej usuni?cia lub naprawy.

11.

Osoba dokonuj?ca Zg?oszenia zobowi?zana jest na ??danie Orange udzieli? wyczerpuj?cych informacji dotycz?cych okoliczno?ci
wyst?pienia nieprawid?owego dzia?ania Us?ugi w tym przeczyta? wy?wietlone komunikaty o b??dach oraz okre?li? okoliczno?ci ich wyst?pienia
oraz udzieli? wyczerpuj?cych informacji o swoich krokach podj?tych w celu rozwi?zania zg?aszanego problemu. Klient powinien by?
przygotowany do poinformowania Orange o krokach podj?tych w celu rozwi?zania problemu przed skontaktowaniem si? z Orange.

12.

Orange zapewnia Klientowi dost?pno?? Us?ugi na poziomie i zasadach okre?lonych w Specyfikacji Service Level Agreement dost?pnych
pod adresem: http://microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=5679.

13.

Potwierdzenie zako?czenia realizacji Zg?oszenia nast?puje ustnie przez osob? dokonuj?c? Zg?oszenia lub osob? uprawnion? wskazan?
w Specyfikacji stanowi?cej za??cznik do Umowy.

14.

W przypadku wsparcia technicznego realizowanego na zamówienie Klienta w lokalizacji Klienta, potwierdzenie zako?czenia realizacji
zamówienia nast?puje poprzez podpisanie protoko?u realizacji Zg?oszenia.

15.

W przypadku braku mo?liwo?ci realizacji wsparcia technicznego wskutek niedope?nienia przez Klienta zobowi?za? okre?lonych w niniejszym
paragrafie, Orange b?dzie zwolniona z obowi?zku realizacji danego Zg?oszenia, zachowuj?c przy tym prawo do wynagrodzenia.
Dzia?III.
Zmiana, Umowy, czasowa nieodst?pno?? Us?ugi, skutki rozwi?zania Umowy
§7
Zmiana Umowy

1.

O ile Umowa lub Regulamin nie stanowi? inaczej, zmiany Umowy wymagaj? zawarcia aneksu w formie pisemnej.

2.

Klient mo?e zamówi? dodatkowe Us?ugi, ponad te, które zosta?y okre?lone w Umowie lub w Specyfikacji stanowi?cej za??cznik do Umowy
po zg?oszeniu takiego zapotrzebowania do Orange. Zamówienie dodatkowych Us?ug nie wymaga aneksowania Umowy i nast?puje za
pomoc? formularza stanowi?cego integraln? cz??? Umowy, który Klient powinien przes?a?:
1)

w formie pisemnej na wskazany w Umowie adres do dor?cze? Orange, albo

2)

w formie elektronicznej na dedykowany do tego celu adres e-mail wskazany przez Orange.

3.

Orange zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji Us?ugi lub udost?pnienia nowej jej wersji wynikaj?cych ze zmian w Us?udze
wprowadzanych przez Microsoft, w ka?dym czasie i z jakichkolwiek powodów, m.in. dla poprawy, jako?ci Us?ugi lub zapewnienia zgodno?ci
z prawem. Aktualna specyfikacja Us?ugi okre?lona jest na stronie Microsoft dedykowanej odpowiedniej us?udze.

4.

Orange zastrzega sobie prawo do zmiany wysoko?ci przys?uguj?cego jej wynagrodzenia z tytu?u ?wiadczenia Us?ugi ustalonego w Umowie
lub w specyfikacji stanowi?cej za??cznik do Umowy. Orange zobowi?zuje si? poinformowa? Klienta o takiej zmianie na pi?mie wskazuj?c
termin od którego b?dzie obowi?zywa?a nowa wysoko?? wynagrodzenia. W przypadku podwy?szenia wynagrodzenia, Klientowi przys?uguje
prawo do wypowiedzenia Umowy (w ca?o?ci lub w cz??ci), ze skutkiem na dzie? poprzedzaj?cy dzie? pocz?tkowy obowi?zywania
zmienionego wynagrodzenia. W razie braku wypowiedzenia Umowy, zgodnie ze zdaniem poprzedzaj?cym, Orange b?dzie przys?ugiwa?
nowe wynagrodzenie pocz?wszy od dnia wskazanego w powiadomieniu o którym mowa powy?ej.

5.

Zmiany, o których mowa w ust. 3-4 nie wymagaj? zawarcia aneksu do Umowy.
§8
Wypowiedzenie Umowy

1.

2.

Umowa mo?e zosta? wypowiedziana przez ka?d? ze Stron za 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu
rozliczeniowego, przez:

1)

pisemne o?wiadczenie z?o?one przez Klienta do komórki organizacyjnej Orange dedykowanej do obs?ugi Klienta, lub przes?ane na jej
adres listem poleconym, przy czym za dzie? rozpocz?cia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje si? dzie? nast?puj?cy po dniu
wp?yni?cia o?wiadczenia Klienta o wypowiedzeniu do komórki organizacyjnej Orange,

2)

pisemne o?wiadczenie Orange dor?czone listem poleconym na adres Klienta okre?lony w Umowie, przy czym za dzie? rozpocz?cia
biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje si? dzie? nast?puj?cy po dniu dor?czenia Klientowi o?wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy,
uprawnienie wypowiedzenia Umowy przys?uguje Orange z powodu naruszenia przez Klienta warunków Umowy.

Ka?da za Stron mo?e wypowiedzie? Umow? w sposób okre?lony w ust. 1 w ca?o?ci lub w cz??ci  co do Pakietów, wskazanych w
Specyfikacji stanowi?cej za??cznik do Umowy, z zastrze?eniem § 11 ust. 1 i 2
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3.

Orange mo?e  w trybie natychmiastowym  zawiesi? lub zaprzesta? ?wiadczenia Us?ugi, jak równie? wypowiedzie? Umow? w cz??ci
dotycz?cej ?wiadczenia Us?ugi, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu ra??cego naruszenia przez Klienta warunków Umowy, w
szczególno?ci w przypadku:

1)

naruszenia warunków korzystania z Oprogramowania lub Us?ugi,

2)

opó?nienia z zap?at? miesi?cznej op?aty za Us?ug? lub inn? us?ug? ?wiadczon? na podstawie Umowy, za co najmniej dwa okresy
rozliczeniowe,

3)

gdy korzystanie z Us?ugi lub innego rodzaju zdarzenie, za które odpowiedzialno?? ponosi Klient, stanowi bezpo?rednie lub po?rednie
zagro?enie dla funkcjonowania lub integralno?ci sieci Internet lub dla korzystania z Us?ugi

4)

naruszania obowi?zuj?cych przepisów prawa zwi?zanych z Us?ug?,

5)

naruszenia warunków Licencji.
§9
Wyga?ni?cie Umowy

Umowa wygasa wskutek:
1)

ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadaj?cej osobowo?ci prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami
prawa,

2)

?mierci osoby fizycznej lub zaprzestania prowadzenia przez ni? dzia?alno?ci gospodarczej (dotyczy Klientów b?d?cych osobami fizycznymi,
prowadz?cymi dzia?alno?? gospodarcz? lub zawodow?).
§ 10
Zawieszenie lub czasowa nieodst?pno?? Us?ugi

1.

Orange ma prawo w ka?dym czasie zawiesi? ?wiadczenie Us?ugi, je?eli Klient narusza warunki Umowy, w szczególno?ci w przypadku
nieuregulowania miesi?cznych op?at na rzecz Orange, za co najmniej jeden okres rozliczeniowy.

2.

Orange zastrzega sobie równie? prawo do przej?ciowego zaprzestania ?wiadczenia Us?ugi lub te? ?wiadczenia jej w ograniczonym zakresie,
ze wzgl?du np. na czynno?ci konserwacyjne lub zwi?zane z bezpiecze?stwem lub integralno?ci? Us?ugi.

3.

W przypadku stwierdzenia, ?e Klient lub U?ytkownicy, za których ponosi on odpowiedzialno?? korzystaj? z Us?ugi w sposób niezgodny z
Umow? lub Regulaminem, a w szczególno?ci dopuszczaj? si? dzia?a? okre?lonych w § 17, Orange mo?e niezw?ocznie zablokowa?
czasowo lub na sta?e konto Klienta, ma równie? prawo podj?? wszelkie dzia?ania prowadz?ce do naprawienia poniesionej w zwi?zku z tym
szkody.

4.

Zawieszenie ?wiadczenia Us?ugi nie pozbawia Orange prawa do wypowiedzenia Umowy.

5.

Przez okres zawieszenia ?wiadczenia Us?ugi Klient jest zobowi?zany do zap?aty miesi?cznych op?at.
§ 11
Skutki rozwi?zania Umowy

1.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub Orange z przyczyn le??cych po stronie Klienta, w ca?o?ci lub w cz??ci w czasie
trwania pierwszego okresu oznaczonego 12 miesi?cy, na który zawarta zosta?a Umowa, Klient zobowi?zany jest do zap?aty jednorazowej
kary umownej odpowiadaj?cej wysoko?ci op?at z tytu?u ?wiadczenia Us?ugi w cz??ci obj?tej wypowiedzeniem, pozosta?ych do zako?czenia
pierwszego okresu oznaczonego 12 miesi?cy trwania Umowy.

2.

W przypadku wypowiedzenia Umowy w cz??ci, wynagrodzenie Orange ulega zmniejszeniu o warto?? op?aty w?a?ciwej dla wypowiedzianej
Us?ugi. Orange zaprzestaje naliczania op?at z tytu?u us?ugi, która zosta?a wypowiedziana za 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze
skutkiem na dzie?, który odpowiada dat? dzienn? dniowi, w którym ta Us?uga zosta?a aktywowana 1. Zmiana, o której mowa w niniejszym
ust?pie nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

3.

W przypadku wyga?ni?cia albo rozwi?zania Umowy, Orange, na ??danie Klienta, sk?ada do Microsoft zlecenie:
1)

wy??czenia Panelu Us?ugi wraz z wszystkimi kontami U?ytkowników), a nast?pnie usuni?cia danych Klienta zgromadzonych
w ramach korzystania z Us?ugi, albo

2)

przechowania danych Klienta zgromadzonych w ramach korzystania z Us?ugi na koncie o ograniczonym zakresie funkcji,
przez okres nie d?u?szy ni? 90 (dziewi??dziesi?t) dni od daty wyga?ni?cia albo wypowiedzenia Umowy, w celu umo?liwienia pobrania
tych danych przez Klienta.

4.

Klient przyjmuje do wiadomo?ci, ?e w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, nie b?dzie mo?liwe odzyskanie
przez Klienta danych z jego konta.

5.

Po up?ywie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, konto Klienta zostanie wy??czone, a dane Klienta zostan? w
nieodwracalny sposób usuni?te. Kopie zapasowe lub zapisane w pami?ci podr?cznej zostan? usuni?te w ci?gu 30 dni po up?ywie okresu, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

6.

Klient przyjmuje do wiadomo?ci, ?e Microsoft, za wyj?tkiem ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu i w okresie tam okre?lonym, nie ma
obowi?zku przechowywa?, eksportowa? ani zwraca? danych Klienta, w przypadku wyga?ni?cia albo wypowiedzenia Umowy. Orange i
Microsoft nie ponosz? odpowiedzialno?ci za usuni?cie danych Klienta, w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, po
up?ywie okresu, o którym tam mowa.
Dzia?IV.
Odpowiedzialno??
§ 12

1.

Mo?liwo?? dost?pu i korzystania z Us?ugi uzale?niona jest od dost?pno?ci i jako?ci po??cze? transmisji danych mi?dzy Klientem a dostawc?
us?ug transmisji danych, z którego ??cz korzysta Klient oraz z innych ??cz, na które Orange nie ma wp?ywu. Orange nie ponosi
odpowiedzialno?ci za problemy i ograniczenia z tym zwi?zane.

2.

Orange zapewnia Klientowi dost?pno?? Us?ugi na poziomie i zasadach okre?lonych w Specyfikacji Service Level Agreement dost?pnych
pod adresem: http://microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=5679.

3.

Za ka?dy zako?czony dzie? potwierdzonej przez wsparcie techniczne Orange przerwy w ?wiadczeniu Us?ugi liczonej dla ka?dego
U?ytkownika osobno, b?d?cej przedmiotem Umowy, jak równie? po spe?nieniu wymaga? wynikaj?cych ze specyfikacji Service Level

1

Przyk?adowo, je?li Us?uga zosta?a aktywowana 10-tego dnia okre?lonego miesi?ca, a Strona wypowiedzia?a Umow? w dniu 20 wrze?nia,
wypowiedzenie to b?dzie skuteczne z dniem 10 listopada.
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Agreement okre?lonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Orange zobowi?zuje si? udzieli? Klientowi ulgi w op?acie abonamentowej dotycz?cej
Us?ugi w wysoko?ci wynikaj?cej ze specyfikacji SLA.
4.

5.

Ulg? nie b?d? obj?te przerwy w ?wiadczeniu Us?ugi wynik?e z nast?puj?cych powodów:
1)

z przyczyn niezale?nych od Orange,

2)

wynikaj?cych z b??dnej konfiguracji Urz?dze? i oprogramowania Klienta,

3)

b?d?cych przyczyn? braku realizacji przez Klienta sugerowanych przez Orange zmian w sposobie korzystania z Us?ugi, b?d?
wynikaj?cych z nie dostosowania si? przez Klienta do okre?lonych konfiguracji zalecanych przez Orange,

4)

b?d?cych nast?pstwem innych dzia?a? lub zaniecha? ze strony pracowników lub wspó?pracowników Klienta, lub osób
trzecich maj?cych dost?p do Us?ugi za zgod? lub wiedz? Klienta.

Orange nie ponosi odpowiedzialno?ci:
1)

Umow?,

za nast?pstwa i szkody powsta?e w wyniku u?ywania Us?ugi lub Oprogramowania niezgodnie z warunkami technicznymi lub

2)

za nast?pstwa i szkody powsta?e w wyniku przerw w dzia?aniu Us?ugi, na skutek braku dost?pu do sieci Internet lub energii
elektrycznej,

3)

za nieprawid?owe dzia?anie Us?ugi na skutek korzystania z oprogramowania, sprz?tu lub us?ug osób trzecich, jak równie?
oprogramowania, sprz?tu lub us?ug w?asnych Klienta,

4)

za nieprawid?owe dzia?anie oprogramowania osób trzecich na skutek korzystania z Us?ugi,

5)

za skutki naruszenia przez Klienta postanowie? Umowy, w szczególno?ci Licencji,

6)

za niewykonanie Us?ugi wynikaj?ce z dzia?a? lub zaniecha? Klienta, w tym wynikaj?ce z braku dostosowania si? przez Klienta
do informacji przekazywanych przez Orange i/lub Microsoft, dotycz?cych sposobu korzystania z Us?ugi,

7)

za dane przesy?ane przez Klienta w ramach Us?ugi, które naruszaj? przepisy prawa i prawa osób trzecich, w szczególno?ci
maj?tkowe prawa autorskie lub przepisy o ochronie danych osobowych,

8)

w przypadku niedotrzymania jako?ciowych parametrów technicznych urz?dze?, na których Klient korzysta z Us?ugi lub
instaluje oprogramowanie niezb?dne do korzystania z Us?ugi lub braku wymaganej ich konfiguracji,

9)

za zabezpieczenie danych i oprogramowania zainstalowanego na urz?dzeniach Klienta przed ingerencj? osób trzecich lub
dzia?aniem z?o?liwego oprogramowania (np. wirusy komputerowe),

10)

za materia?y osób trzecich, do których Klient uzyska dost?p za po?rednictwem Us?ugi,

11)

za nieprawid?owe dzia?anie Us?ugi oraz przerwy w ?wiadczeniu Us?ugi wynikaj?ce z okoliczno?ci b?d?cych poza kontrol?
Orange,

12)

rozwini?cie si? z?o?liwego oprogramowania dostarczonego do sieci Klienta lub uszkodzenia sieci Klienta na skutek
po??czenia komputerów U?ytkowników z sieci? Klienta lub Internetem,

13)

niekompatybilno?? lub nieprawid?owe dzia?anie urz?dze? wykorzystywanych przez Klienta w zwi?zku z korzystaniem z
Us?ugi, w szczególno?ci w przypadku wprowadzenia zmian przez Klienta w Urz?dzeniach skutkuj?cych niekompatybilno?ci? Urz?dze?
z Oprogramowaniem,

14)

zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów U?ytkowników przed ingerencj? osób trzecich.

6.

W granicach dopuszczonych prawem powszechnie obowi?zuj?cym, Orange nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek szkody Klienta, w
tym utracone korzy?ci, w zwi?zku z korzystaniem z Us?ugi ?wiadczonej na podstawie Umowy. Ca?kowita odpowiedzialno??
odszkodowawcza Orange wobec Klienta, wynikaj?ca z Umowy z wy??cznie szkód spowodowanych umy?lnym dzia?aniem oraz przypadków,
gdy nieograniczon? odpowiedzialno?? przewiduj? bezwzgl?dnie obowi?zuj?ce przepisy prawa, jest ograniczona do kwoty b?d?cej
równowarto?ci? zap?aconych przez Klienta op?at z tytu?u korzystania z Us?ugi.

7.

Orange nie udziela ?adnej gwarancji jako?ci na Oprogramowanie. Odpowiedzialno?? z tytu?u jako?ci i wydajno?ci oprogramowania w
stosunku do Klienta ponosz? bezpo?rednio podmioty, którym przys?uguj? autorskie prawa maj?tkowe do oprogramowania.

8.

W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Orange roszcze? zwi?zanych z wykorzystywaniem Us?ugi, Klient zobowi?zuje si?
podj?? wszelkie niezb?dne czynno?ci prawne i faktyczne w celu zwolnienia Orange od odpowiedzialno?ci w stosunku do takich osób
trzecich. Klient zwróci tak?e Orange wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w zwi?zku z roszczeniami osób trzecich, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj?cym, w tym zast?pstwa procesowego Orange, chyba ?e b?d? one wynika?y z niewykonania lub nienale?ytego
wykonania Umowy przez Orange.

9.

Orange i Klient nie ponosz? odpowiedzialno?ci za szkody spowodowane decyzjami w?adz pa?stwowych lub samorz?dowych oraz si??
wy?sz?. Si?a wy?sza oznacza zdarzenie zewn?trzne niezale?ne od danej Strony, któremu dana Strona nie mog?a zapobiec.

10. Strona podlegaj?ca dzia?aniu si?y wy?szej zawiadomi drug? Stron? tak szybko, jak to b?dzie mo?liwe, o wyst?pieniu si?y wy?szej.
Dzia?V.
Op?aty
§ 13
1.

Wysoko?? op?at za Us?ug? okre?la Umowa (specyfikacja stanowi?ca za??cznik do Umowy) i Cennik.

2.

Orange nalicza op?aty od dnia, w którym Us?uga sta?a si? aktywna.

3.

Je?eli okres ?wiadczenia Us?ugi na podstawie Umowy nie obejmuje pe?nego miesi?ca kalendarzowego, wówczas miesi?czn? op?at? ustala
si? w wysoko?ci 1/30 (s?ownie: jednej trzydziestej) miesi?cznej op?aty za ka?dy dzie? ?wiadczenia Us?ugi.

4.

Okresem rozliczeniowym jest miesi?c kalendarzowy.

5.

Orange wystawia faktury po up?ywie okresu rozliczeniowego. W fakturze b?d? wskazane miesi?czne op?aty za wykonanie Us?ugi, op?aty za
us?ugi dodatkowe w wysoko?ci wskazanej w Cenniku oraz za us?ugi wykonane na podstawie oddzielnego zamówienia w wysoko?ci
wskazanej w ofercie zaakceptowanej przez Klienta, zrealizowane w okresie rozliczeniowym, za który zosta?a wystawiona faktura.

6.

Klient lub P?atnik zobowi?zany jest uiszcza? op?aty za Us?ug? zgodnie z otrzymanymi fakturami. O ile Umowa nie stanowi inaczej, termin
p?atno?ci faktury wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Orange.

7.

Klient lub P?atnik jest zobowi?zany niezw?ocznie poinformowa? Orange o fakcie nieotrzymania faktury za dany okres rozliczeniowy.

8.

Za dzie? zap?aty uwa?a si? dzie? wp?ywu ?rodków na rachunek Orange.

9.

Faktury za Us?ug? dor?czane s? Klientowi przesy?k? w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
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10. Klient lub P?atnik zobowi?zani s? do wp?acania nale?no?ci za Us?ug? zgodnie z wystawion? faktur? na indywidualny numer konta
bankowego podany w dokumencie p?atniczym, którego dotyczy wp?ata. W przypadku, gdy Klient lub P?atnik dokonuje wp?aty na druku
niestandardowym (druku wp?aty innym ni? wys?any wraz z dokumentem p?atniczym) lub za pomoc? przelewu bankowego, zobowi?zany jest
poda? swój nr ewidencyjny, okre?lony na dokumencie p?atniczym, oraz poda? numer dokumentu, za który nast?puje wp?ata. W przypadku
braku takiego wskazania, wp?ata zostanie rozliczona na poczet zaleg?o?ci wynikaj?cych z najstarszych faktur wraz z odsetkami. W
przypadku braku mo?liwo?ci zidentyfikowania Klienta lub P?atnika dokonuj?cego wp?aty, zostanie ona zwrócona przez Orange do banku,
który zrealizowa?wp?at?.
Dzia?VI.
Zobowi?zania Klienta
§ 14
Klient zobowi?zuje si? do przestrzegania postanowie? Umowy wraz z za??cznikami do Umowy, Cennika i terminowego uiszczania op?at
okre?lonych w Umowie i Cenniku.
§ 15
Klient, którego dane zawarte w Umowie ulegaj? zmianie b?d? wobec którego wszcz?to post?powanie upad?o?ciowe lub inne post?powania
s?dowe, mog?ce mie? wp?yw na Umow?, jest zobowi?zany:
1)

poinformowa? Orange o okoliczno?ciach, o których mowa powy?ej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od zaistnienia takich zmian
lub wszcz?cia post?powa?,

2)

wskaza? podmiot przejmuj?cy jego prawa i obowi?zki wynikaj?ce z Umowy,

3)

dor?czy? Orange dokumenty potwierdzaj?ce zaistnienie zmian lub wszcz?cie post?powania.
§ 16

Klient zobowi?zuje si?:
1)

zapewni? minimalne warunki techniczne niezb?dne do prawid?owego korzystania z Us?ugi,

2)

niezw?ocznie powiadomi? Orange o wszelkich nieprawid?owo?ciach w dzia?aniu Us?ugi,

3)

wyznaczy? i aktualizowa? dane osób uprawnionych do kontaktów z Orange (Administratorów), które s? upowa?nione w
szczególno?ci do zarz?dzania Us?ug? i kontami U?ytkowników,

4)

zabezpieczy? konta, Has?a i Loginy niezb?dne do korzystania z Us?ugi przed dost?pem osób nieuprawnionych oraz poinformowa?
niezw?ocznie Orange o przypadku nieuprawnionego u?ycia kont.

5)

w przypadku korzystania z oprogramowania niezb?dnego do korzystania z Us?ugi, zainstalowanego na Urz?dzeniach, na których
Klient korzysta z Us?ugi  odinstalowania i usuni?cia wszelkich kopii takiego oprogramowania, najpó?niej z chwil? wyga?ni?cia lub
rozwi?zania Umowy, a w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Orange w trybie natychmiastowym - niezw?ocznie. Klient przyjmuje do
wiadomo?ci, ?e Microsoft uprawniony jest do ??dania przedstawienia przez Klienta pisemnego o?wiadczenia potwierdzaj?cego
odinstalowanie i usuni?cie wszelkich kopii oprogramowania Microsoft niezb?dnego do korzystania z Us?ugi.

6)

w przypadku konieczno?ci ?wiadczenia Us?ugi w lokalizacji Klienta - umo?liwi? niezw?ocznie s?u?bom technicznym Orange lub jej
uprawnionym przedstawicielom dost?p do lokalizacji, w których znajduj? si? Urz?dzenia oraz dost?p do Urz?dze?,

7)

udost?pni? Orange lub osobom upowa?nionym przez Orange dokumentacj?, w której posiadaniu jest Klient, niezb?dn? do
nale?ytego wykonania wsparcia technicznego,
§ 17

Klient korzystaj?c z Us?ugi nie mo?e:
1)

korzysta? z Us?ugi w sposób niezgodny z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, niezgodny z Umow? lub w sposób naruszaj?cy prawa osób
trzecich,

2)

korzysta? z Us?ugi w sposób, który mo?e j? uszkodzi? lub zak?óci? korzystanie z niej innym osobom,

3)

korzysta? z Us?ugi w celu uzyskania nieautoryzowanego dost?pu do: innych us?ug Internetowych, sieci b?d? danych lub kont osób trzecich,

4)

fa?szowa? informacji znajduj?cych si? w protoko?ach lub nag?ówkach wiadomo?ci e-mail,

5)

korzysta? z Us?ugi w celu rozsy?ania spamu (na przyk?ad niechcianych masowych lub komercyjnych wiadomo?ci e-mail) lub w inny sposób
udost?pnia? oprogramowanie umo?liwiaj?ce naruszanie postanowie? Umowy,

6)

usuwa?, modyfikowa? lub fa?szowa? jakichkolwiek sk?adników Us?ugi, w tym informacji prawnych lub linków udost?pnianych w ramach
Us?ugi.
§ 18

Klient o?wiadcza, ?e przys?uguj? mu wszelkie niezb?dne prawa do danych, oprogramowania lub us?ug, które wykorzystuje w zwi?zku z
dost?pem oraz korzystaniem z Us?ugi, jak równie?, ?e wykorzystanie tych danych, oprogramowania lub us?ug nie b?dzie narusza?o praw osób
trzecich.
Dzia?VII.

Backup on Line
§ 19
1.

W okresie obowi?zywania Umowy Klient mo?e z?o?y? zamówienie na Backup on Line o przestrzeni dyskowej wskazanej w Cenniku dla
jednego konta.

2.

Klient samodzielnie dokonuje instalacji aplikacji umo?liwiaj?cej korzystanie z us?ugi Backup on Line albo mo?e zleci? jej instalacj? Orange.

3.

Po otrzymaniu zamówienia na korzystanie z us?ugi Backup on Line, Orange przesy?a Klientowi kod aktywacyjny.

4.

W celu korzystania z us?ugi Backup on Line, Klient zobowi?zany jest wype?ni? formularz online dost?pny bezpo?rednio z poziomu aplikacji
umo?liwiaj?cej korzystanie z us?ugi Backup on Line podaj?c kod aktywacyjny otrzymany od Orange.

5.

Klient mo?e zwi?kszy? przestrze? dyskow? konta sk?adaj?c zamówienie w sposób wskazany w § 2 ust. 7.

6.

Warunkiem korzystania z us?ugi Backup on Line jest akceptacja regulaminu korzystania z tej us?ugi.

7.

W celu skorzystania z us?ugi Backup on Line konieczne jest posiadanie sprz?tu komputerowego z dost?pem do Internetu o minimalnej
przepustowo?ci ??cza internetowego 128 kbit/s oraz zainstalowan? jedn? z nast?puj?cych przegl?darek internetowych: Internet Explorer
wersj? 6.0 lub nowsz?, Firefox wersj? 3.0 lub nowsz?.
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Dzia?VIII.
Reklamacje
§ 20
1.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta, w okresie obowi?zywania Umowy, nieprawid?owo?ci dzia?ania Us?ugi, Klient zobowi?zuje si?
powiadomi? Orange o stwierdzonych nieprawid?owo?ciach, a Orange jest zobowi?zana do podj?cia wszelkich dzia?a? zwi?zanych z
usuni?ciem takich nieprawid?owo?ci.

2.

Wszelkie reklamacje i zapytania dotycz?ce Us?ugi nale?y zg?asza? na numer telefonu 800 200 300.

3.

Reklamacje mog? sk?ada? wy??cznie Administratorzy.

4.

Reklamacja powinna zawiera?: imi?, nazwisko Administratora, numer telefonu jak równie? dok?adny opis i powód reklamacji.

5.

Reklamacje rozpatrywane s? niezw?ocznie po ich otrzymaniu, w kolejno?ci wp?ywania, jednak nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od
otrzymania reklamacji przez Orange.

6.

O sposobie rozpatrzenie reklamacji osoba sk?adaj?ca reklamacj? (Administrator) poinformowana zostanie telefonicznie na numer telefonu
wskazany w zg?oszeniu reklamacji.
Dzia?IX.
Postanowienia przej?ciowe i ko?cowe
§ 21

1.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy lub Regulaminu stosuje si? w szczególno?ci przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

Spory mog?ce wynikn?? na tle realizacji Umowy, Strony Umowy poddaj? pod rozstrzygni?cie s?du powszechnego w?a?ciwego dla miejsca
siedziby Orange.

3.

Orange o?wiadcza i gwarantuje, i? jest uprawniona do ?wiadczenia Us?ugi na zasadach okre?lonych Umow? oraz Regulaminem.

4.

Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2014r. i obowi?zuje Klientów, którzy pocz?wszy od tego dnia zawarli Umow? lub aneks
do Umowy.
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