REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONTA SYSTEMU ITAS (ważny od 10.11.2013)

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z konta systemu ITAS, utworzonego poprzez rejestrację na stronie internetowej
itas.pl.
1. Konto systemu ITAS służy między innymi do uzyskania dostępu do panelu administracyjnego pozwalającego na konfigurowanie i
zarządzanie usługami i produktami będącymi w ofercie firmy ITAS.
2. Dostęp do konta systemu ITAS może uzyskać każda firma, instytucja lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3. Warunkiem uzyskania dostępu do konta systemu ITAS jest dokonanie bezpłatnej rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza
rejestracyjnego, znajdującego się na stronie itas.pl. W formularzu rejestracyjnym obowiązkowo należy podać: imię i nazwisko właściciela
firmy lub osoby upoważnionej do podpisania Umowy, adres e-mail, nazwę firmy, NIP, REGON, adres siedziby, adres strony internetowej,
telefon. Poza poprawnym podaniem powyższych danych należy też wyrazić zgodę na na przetwarzanie przez firmę ITAS zawartych w
formularzu danych osobowych niezbędnych dla procesu rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.
4. Po dokonaniu rejestracji, system automatycznie generuje i wysyła na adres e-mail „identyfikator” oraz „hasło”, dzięki którym można już
w dowolnej chwili zalogować się do systemu ITAS. Zaleca się zmianę hasła lub hasła i identyfikatora w momencie pierwszego zalogowania
do systemu ITAS.
5. Z konta systemu ITAS może korzystać osoba, która dokonała rejestracji oraz inne osoby zatrudnione w firmie, której dotyczy dane konto.
6. Ważność konta systemu ITAS jest nieograniczona. Dostęp do niego może zostać zablokowany w następujących przypadkach:

•

użytkownik konta zalega z płatnościami wobec firmy ITAS

•

nastąpiło wygaśniecie lub przedwczesne rozwiązanie Umowy między firmą ITAS, a użytkownikiem

•

użytkownik konta nie zalogował się do systemu ITAS lub unika kontaktu z firmą (ignoruje maile, wykazuje brak zainteresowania
itp.) w ciągu dwóch miesięcy od daty aktywacji konta (nie dotyczy osób posiadających podpisaną Umowę)

•

użytkownik konta podał fałszywe dane rejestracyjne

•

użytkownik konta podszył się pod inną firmę, instytucję lub osobę fizyczną

•

użytkownik konta naruszył warunki Umowy lub Regulaminu, które wcześniej podpisał z firmą ITAS

•

użytkownik konta udostępnił identyfikator i hasło osobom trzecim, niezatrudnionym w firmie, której dotyczy konto

•

użytkownik konta działa w jakimkolwiek wymiarze na niekorzyść firmy ITAS

•

na prośbę użytkownika konta

7. W przypadku zgubienia lub zapomnienia identyfikatora lub hasła umożliwiającego zalogowanie do systemu ITAS należy skontaktować
się telefonicznie z firmą ITAS. Nowy identyfikator i hasło zostaną wygenerowane i wysłane na adres e -mail podany podczas rejestracji po
weryfikacji danych firmy.
8. Użytkownik konta systemu ITAS, poprzez dostęp do narzędzi panelu administracyjnego, może za ich pomocą konfigurować produkty, do
których posiada uprawnienia (np. wyszukiwarka ofert turystycznych, system boksów itp.). Firma ITAS nie odpowiada za niepoprawne
działanie swoich produktów spowodowane niewłaściwą ich konfiguracją przez użytkownika (np. źle podany adres e -mail, na który spływają
rezerwacje wstępne, źle ustawione reguły w boksach itp.).
9. Użytkownik konta systemu ITAS ma prawo tworzyć tzw. subkonta służące do dostępu do wyszukiwarki wewnętrznej ofert turystycznych
tylko osobom zatrudnionym w firmie, której dotyczy dane konto.

