
 
 

Regulamin korzystania z usługi Czat VOTUM  
§1 Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania przez 

użytkowników VOTUM S.A. z usługi Czat, świadczonej przez Votum S.A. 

drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego  VOTUM S.A. 

(dalej „serwis”) i zamieszczonej w nim aplikacji, dostępnej pod adresem 

www.votum-sa.pl.    

2. Poprzez fakt rozpoczęcia korzystania z usługi Czat, w szczególności 

wypełnienie formularza przeznaczonego do korzystania z usługi Czat i 

akceptację Regulaminu, użytkownik każdorazowo oświadcza, że:  

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu w jego obowiązującej wersji; 

b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania; 

c) wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu usługi Czat, po spełnieniu 

przez niego warunków określonych w Regulaminie.    

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub jego 

aktualizacji.   

4. Administratorem serwisu, usługi Czat oraz danych osobowych użytkowników 

jest VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 

Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej 

Wydział VI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:  0000243252, NIP: 

8992549057, Regon: 020136043, kapitał zakładowy 1.200.000 zł, wpłacony w 

całości.  

5. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Czatu oraz 

jego bazy danych i treści nie pochodzące od użytkowników stanowią przedmiot 

ochrony autorskich praw majątkowych przysługujących VOTUM S.A. lub 

innym podmiotom i podlegają ochronie prawnej.  

6. Administrator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania usługi Czat 

w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyn rezygnacji. W takim 

przypadku Administrator poinformuje o rezygnacji ze świadczenia usługi Czat 

na stronie internetowej www.votum-sa.pl.  

§2 Słownik pojęć użytych w Regulaminie   

1. „informacja handlowa” – oznacza każdą informację przeznaczoną 

bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku 

przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania 

zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych 

ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji 

o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego 

przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez 

wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i 

świadczących usługi.  

2. „usługa elektroniczna” – oznacza usługę wykonywaną przez VOTUM S.A. 

poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów 

teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz 

ich przechowywania, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej 

obecności stron, przy czym dane są transmitowane za pośrednictwem sieci 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852 ze zm.).  

3. „usługobiorca” – każda osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług elektronicznych 

świadczonych przez VOTUM S.A., o których mowa powyżej.  

4. „usługodawca” – VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu,  

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:  

0000243252, NIP: 8992549057, Regon: 020136043, kapitał zakładowy 

1.200.000 zł, wpłacony w całości.  

5. „użytkownik” – każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, będąca Klientem lub potencjalnym Klientem VOTUM S.A., 

korzystająca z usługi Czat, od momentu zalogowania do usługi Czat, do 

momentu zakończenia korzystania z usługi Czat.  

6. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z VOTUM S.A. umowę o 

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.  

7. „Klient potencjalny” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która jest zainteresowana informacją handlową w zakresie 

usług świadczonych przez VOTUM S.A. lub podmioty z grupy kapitałowej 

VOTUM.  

8. „nick tymczasowy” – unikalna nazwa, numer lub ciąg znaków jednoznacznie 

identyfikujący użytkownika, obowiązujący w bieżącej sesji.    

9. „konsultant” – pracownik lub współpracownik VOTUM S.A., prowadzący 

rozmowę z użytkownikiem za pośrednictwem Czatu.  

10. „bieżąca sesja” – aktualne, jednorazowe połączenie użytkownika z serwisem, 

w celu rozpoczęcia i kontynuowania rozmowy za pośrednictwem Czatu, do 

momentu zakończenia rozmowy.  

§3 Zasady i warunki korzystania z usługi Czat 

1. Usługa czat umożliwia użytkownikowi bezpłatne uczestnictwo w rozmowie z 

konsultantem, w czasie rzeczywistym, w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni 

robocze, za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez usługodawcę w 

serwisie internetowym VOTUM S.A. W przypadku braku dostępności 

konsultantów, użytkownik zostanie poinformowany o przewidywanym 

terminie dostępności konsultanta.   

2. Do korzystania z usługi Czat niezbędny jest dostęp użytkownika do zasobów 

sieci Internet a także możliwość korzystania z jednej z wymienionych 

przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer lub Safari, z aktywnym oprogramowaniem Java Script w aktualnej 

wersji.  

3. W celu rozpoczęcia rozmowy z konsultantem użytkownik zobowiązany jest 

określić nick tymczasowy, podać adres e-mail oraz zaakceptować warunki 

korzystania z usługi, określone w Regulaminie.  

4. Podając adres e-mail użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na 

zapytanie kierowane przez użytkownika, w przypadku braku możliwości 

połączenia z konsultantem w czasie rzeczywistym.       

5. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z usługi Czat do 

przestrzegania obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

6. Użytkownik może wybrać i przypisać do swojej osoby wyłącznie jeden nick 

tymczasowy w czasie bieżącej sesji użytkownika, składający się wyłącznie z  liter 

i cyfr, z wyłączeniem polskich znaków, znaków interpunkcyjnych oraz znaków 

specjalnych.  

7. Zapytania kierowane przez użytkownika za pośrednictwem Czatu powinny 

dotyczyć wyłącznie tematyki lub/i informacji handlowej, zgodnej z 

działalnością prowadzoną przez VOTUM S.A. W przypadku kierowania przez 

użytkownika wypowiedzi lub zapytań odbiegających od powyższej tematyki, 

konsultant uprawniony jest do zakończenia prowadzonej rozmowy.  

8. Użytkownik, będący Klientem VOTUM, za pośrednictwem Czatu, jest 

uprawniony do uzyskania informacji w zakresie prowadzonego postępowania 

likwidacyjnego oraz jego aktualnego etapu, po uprzedniej weryfikacji Klienta, 

dokonywanej w celu umożliwienia jego identyfikacji z zarejestrowaną sprawą.   

9. Identyfikacja Klienta następować będzie poprzez podanie numeru sprawy oraz 

wybranej przez konsultanta danej osobowej Klienta, podanej przez Klienta w 

umowie.  

10. Wypowiedzi zamieszczane przez użytkowników są utrwalane na serwerach 

komputerowych Administratora w formie zapisu Czatu w bazie danych.    

11. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, wypowiedzi i nicki 

zamieszczane przez użytkowników w usłudze Czat, powinny spełniać 

następujące warunki:  

a) nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych 

obyczajów, 

b) nie mogą być obraźliwe, wulgarne,  

c) nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani 

nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji,  

d) nie mogą zawierać gróźb i pomówień skierowanych pod adresem 

usługodawcy lub osób trzecich, 

e) nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i 

promocyjnych dotyczących użytkownika, innych osób, jakichkolwiek 

towarów lub/i usług oraz linków prowadzących do wyżej wymienionych 

materiałów.  



12. W przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, w 

szczególności postanowień określonych w ust. 11 powyżej, konsultant jest 

uprawniony do zakończenia prowadzonej rozmowy i podjęcia dalszych kroków 

prawnych.  

13. Votum S.A. nie przetwarza danych wrażliwych w myśl ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182), w 

szczególności danych, które bezpośrednio lub w kontekście ujawniają: 

pochodzenie rasowe, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne, przekonania filozoficzne, przynależność wyznaniową, przynależność 

partyjną, przynależność związkową, stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi, 

życie seksualne lub dotyczą skazań, mandatów karnych, orzeczeń o ukaraniu i 

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

Użytkownik, będący potencjalnym Klientem VOTUM, celem ochrony swojej 

prywatności, powinien powstrzymać się od podawania na Czacie danych 

osobowych, zwłaszcza danych, o których mowa w zd.1 powyżej.  

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, o których mowa w ust. 

13 powyżej, podane przez użytkownika.  

15. Niedozwolone jest kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie lub 

wykorzystywanie treści rozmów prowadzonych na Czacie przez użytkowników 

lub osoby trzecie, w jakimkolwiek celu.  

16. Strony mogą w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Czat 

ze skutkiem natychmiastowym (zrezygnować z korzystania z usługi Czat).  

§4 Zakres odpowiedzialności 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w 

dostępności i korzystaniu z usługi Czat, jeśli są spowodowane: 

a) koniecznością naprawy, wymiany rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji 

sprzętu komputerowego albo oprogramowania, 

b) przyczynami niezależnymi od Administratora (siła wyższa, 

działania/zaniechania osób trzecich) 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowanych 

awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania lub też okolicznościami 

niezależnymi od Administratora.  

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z usługi Czat 

przez użytkowników, treści i prawdziwość treści przekazywanych przez 

użytkowników, a także treści obieranych nicków tymczasowych.  

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie usługi Czat, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w 

szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy 

telekomunikacyjnych, energii elektrycznej). 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami 

lub zaniechaniami użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie 

przez niego z usługi Czat, za korzystanie przez niego z usługi Czat w sposób 

niezgodny z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i 

postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania 

niepełnych lub nieprawdziwych danych.  

§5 Korespondencja i kontakt 

1. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia lub kontynuowania rozmowy z 

konsultantem w czasie rzeczywistym, Administrator – w przypadku wskazania 

przez użytkownika adresu e-mail i wyrażenia zgody przez użytkownika – kieruje 

korespondencję związaną z korzystaniem z usługi Czat, na adres poczty 

elektronicznej użytkownika.  

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania 

korespondencji do użytkownika, na skutek błędnego lub nieprawdziwego adresu 

e-mail wskazanego przez użytkownika.  

§6 Reklamacje  

1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z 

korzystaniem z usługi Czat.  

2. Reklamacje, należy składać w drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@votum-

sa.pl.  

3. W treści kierowanych reklamacji należy wskazać datę i godzinę korzystania z 

usługi Czat, a także w miarę możliwości dane charakteryzujące konsultanta, 

przyczyny reklamacji oraz adres e-mail, na który należy przesłać odpowiedź 

reklamacyjną.  

4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty 

otrzymania wiadomości e-mail. W przewidzianym terminie do użytkownika, na 

wskazany adres e-mail zostanie przesłana odpowiedź w przedmiocie reklamacji.  

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego w ust. 

3 powyżej, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, 

szczególnych działań i ustaleń, lub napotka przeszkody niezależne od 

Administratora. Ponadto, Administrator zastrzega, że w rozpatrzenie reklamacji 

może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas 

udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres 

rozpoznania reklamacji.     

§7 Zmiany Regulaminu 

1. Regulamin jest udostępniamy użytkownikom nieodpłatnie, na stronie 

internetowej www.votum-sa.pl w sposób umożliwiający użytkownikom jego 

pozyskanie i utrwalanie.  

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej 

serwisu.  

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie 

internetowej serwisu i znajdują zastosowanie do użytkowników, którzy rozpoczęli 

bieżącą sesję po wprowadzeniu zmian i udostępnieniu na stronie internetowej 

serwisu nowej lub zaktualizowanej wersji Regulaminu.  

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.11.2015 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


