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Regulamin 

korzystania z Walidatora wzorów dokumentów elektronicznych  

przesyłanych do Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady dostępu i korzystania  

z Walidatora wzorów dokumentów elektronicznych (zwanego dalej: Walidatorem), 

przesyłanych do Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (zwanego 

dalej: CRWDE), dostępnego pod adresem: http://www.walidatorwzorow.pl. 

2. Korzystanie z Walidatora jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem i oznacza jego 

akceptację. 

3. Do korzystania z Walidatora niezbędna jest przeglądarka: Firefox w wersji, co najmniej 28.0 

lub Internet Explorer w wersji, co najmniej 11.0 lub Google Chrome w wersji, co najmniej 

30.0 lub inna zgodna z powyższymi. 

§ 2. 

Definicje 

1. Usługodawca: Instytut Logistyki i Magazynowania, z siedzibą przy ul. E. Estkowskiego 6,  

61-755 Poznań, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r.,  

nr 96, poz. 618, ze zm.), zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 

000052866, posiadający NIP: 777-00-20-410 oraz REGON: 000018603. 

2. Użytkownik: osoba fizyczna lub inny podmiot, który korzysta z Walidatora zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu. 

3. Walidator: oprogramowanie, które analizuje udostępnione przez Usługobiorcę wzory 

dokumentów elektronicznych pod kątem ich poprawności względem wymagań dotyczących 

publikacji w CRDWE.  

§ 3. 

Warunki ogólne korzystania z Walidatora 

1. Z tytułu korzystania z Walidatora Usługodawca nie pobiera opłat.  

2. Korzystanie z Walidatora odbywa się poprzez wejście na wskazaną stronę internetową 

Usługodawcy. 

3. Usługodawca może gromadzić informacje o czynnościach użytkowników, którzy skorzystali    

z Walidatora tworząc bazę zawierającą: adres IP komputera, z którego wywołano Walidator,  

nazwę i adres instytucji publikującą dany wzór oraz rodzaj błędów, które wystąpiły w trakcie 

weryfikacji.  

4. Usługodawca zastrzega, że skorzystanie z Walidatora nie gwarantuje, nawet w przypadku 

pozytywnych wyników analizy, publikacji wzoru w CRWDE. Walidator ma jedynie charakter 

pomocniczy i pozwala wykryć najczęściej pojawiające się błędy i dzięki temu ułatwić 

publikację w CRWDE. Usługodawca nie ma żadnego wpływu na to, czy dany wzór zostanie 

opublikowany w CRWDE. 

http://www.walidatorwzorow.pl/
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§ 4. 

Zasady korzystania z Walidatora 

1. Użytkownik Walidatora zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,  

w szczególności do: 

a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych 

osobowych i dobrach osobistych innych osób, 

b) używania Walidatora w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, 

c) nie podejmowania działań niezgodnych z przeznaczeniem Walidatora,  

d) niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście, a także złamanie 

jakichkolwiek zabezpieczeń Walidatora, w tym w szczególności zabezpieczeń, których celem 

jest ochrona Walidatora przed niezgodnym z prawem lub postanowieniami Regulaminu 

korzystaniem i dostępem. 

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Walidatora, w szczególności za 

wykorzystanie go niezgodnie z Regulaminem. 

3. W przypadku wykorzystania Walidatora niezgodnie z przeznaczeniem Usługodawca nie bierze 

jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takiego działania. 

 

§ 5. 

Odpowiedzialność 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu 

teleinformatycznego oraz innych przerw lub zakłóceń w dostępności, mogących powodować 

utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z Walidatora.  

2. Zakres odpowiedzialności z tytułu korzystania z Walidatora został opisany w § 4 ust. 2 i 3 

Regulaminu. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez 

Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z Walidatora.  

 

§ 6. 

Postępowanie „reklamacyjne” 

1. Ewentualne zapytania, wnioski  związane z funkcjonowaniem Walidatora należy kierować na 

adres: elektronizacja@ilim.poznan.pl oraz pod numerem telefonu (61) 850 49 96, 

2. Zapytania, wnioski rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 30 dni, licząc od dnia 

otrzymania reklamacji. 

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usunąć w miarę możliwości nieprawidłowości 

zgłoszone przez Użytkownika. 
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§7. 
Ochrona prawno-autorska 

1. Usługodawca oświadcza, że przysługuje mu całość wyłącznych, osobistych i majątkowych 

praw autorskich do Walidatora w zakresie korzystania i rozporządzania na wszystkich polach 

eksploatacji wraz z wyłącznym prawem wykonywania praw zależnych. 

2. Walidator jest przedmiotem ochrony prawno - autorskiej, a przez zaakceptowanie 

Regulaminu Użytkownik zostaje upoważniony jedynie do korzystania z niego na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

3. Usługodawca wyraża zgodę na udostępnianie przez Użytkownika linku do Walidatora z tym 

zastrzeżeniem, że każdorazowo przy udostępnieniu Użytkownik powinien podać źródło 

pochodzenia linku oraz wskazać, że Walidator powstał w Instytucie Logistyki  

i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu.  

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim 

 i prawach pokrewnych. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 8 lipca 2014 r.  

3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.walidatorwzorow.pl 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Usługodawca na 14 

dni przed wprowadzeniem nowej treści do Regulaminu udostępni jego nową wersję za 

pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

 

http://www.walidatorwzorow.pl/

