REGULAMIN
korzystania z serwisu internetowego monteStory zlokalizowanego w domenie
https://app.montestory.pl oraz świadczenia usług korzystania z serwisu i usług serwisowych drogą
elektroniczną / zwany w dalszej części Regulaminem
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 lipca 2020 roku

Uwagi wstępne
Serwis Internetowy monteStory zlokalizowany na stronie internetowej pod adresem
https://app.montestory.pl, stanowi własność i prowadzony jest przez Marcina Jareckiego, prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą GEOGIS - Marcin Jarecki siedzibą w Krakowie ul. Obozowa 31/13,
30-383 Kraków, NIP: 9930209213, REGON: 121173304, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, zwaną w dalszej części
Regulaminu Usługodawcą lub Licencjodawcą.
Kontakt z Usługodawcą / Licencjodawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem e-mail: info@montestory.pl.
Serwis monteStory skierowany jest do Szkół i Przedszkoli realizujących metodę nauczania Montessori.
Stanowi narzędzie do prezentowania w Serwisie szeregu danych i informacji usprawniających
zarządzanie klasą Montessori i kontaktu pomiędzy dyrekcją, pracownikami administracji, nauczycielami
oraz rodzicami dzieci uczęszczających do tychże placówek.
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) niniejszy Regulamin wraz z Dokumentacją stanowiącą Integralną część
Regulaminu jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu monteStory pod adresem
https://app.montestory.pl/dokumenty.html. Regulamin wraz z Dokumentacją stanowiącą jego integralną
część udostępniany jest w formacie pdf, który umożliwia ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Akceptacja Regulaminu i Dokumentacji stanowiącej integralną część Regulaminu oznacza, że
Użytkownik / Licencjobiorca – Szkoła, Przedszkole lub Placówka typu Montessori - wyraża zgodę na
zawarcie Umowy o świadczenie usług korzystania z serwisu internetowego pod nazwą monteStory
zlokalizowanego na stronie https://app.montestory.pl oraz świadczenia usług serwisowych drogą
elektroniczną przez Usługodawcę / Licencjodawcę na zasadach określonych w Regulaminie i
Dokumentacji stanowiącej integralną część Regulaminu.
Zawarcie Umowy o świadczenie usług korzystania z serwisu monteStory i świadczenia usług
serwisowych drogą elektroniczną przez Użytkownika / Licencjobiorcę następuje z chwilą przesłania
formularza zgłoszeniowego w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy /
Licencjodawcy i wymaga uprzedniego uzyskania przez Użytkownika / Licencjobiorcę niezbędnych zgód
i oświadczeń od użytkowników kont Użytkownika wynikających z niniejszego /Regulaminu i
Dokumentów stanowiących integralną część Regulaminu oraz uprzedniego zapoznania się przez
Użytkownika / Licencjobiorcę z treścią Regulaminu i jego zaakceptowaniem oraz zapoznania się z treścią
i zaakceptowaniem Dokumentów stanowiących integralną część Regulaminu tj. z:
1. Umową licencyjną,
2. Polityką prywatności,

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Cennikiem Serwisu monteStory,
Instrukcją tworzenia kont w serwisie monteStory,
Formularzem Zgłoszeniowym,
Formularzem – odstąpienia od Umowy,
Formularzem - zgłoszeniem serwisowym,

Zaakceptowanie treści Regulaminu i Dokumentów stanowiących Integralną część Regulaminu następuje
w wypełnionym i przesłanym formularzu zgłoszeniowym. Z tym zastrzeżeniem, że do zawarcia Umowy
powierzenia przetwarzania danych niezbędne jest jej podpisanie przez Użytkownika / Licencjobiorca i jej
przesłanie na adres siedziby Usługodawcy / Licencjodawcy w drodze korespondencji pocztowej.
Użytkownik / Licencjobiorca w formularzu zgłoszeniowym oświadcza, że zobowiązuje się do zawarcia
Umowy powierzenia przetwarzania danych o treści udostępnionej na stronie Serwisu pod adresem
https://app.montestory.pl/dokumenty.html i jej przesłanie w terminie 2 dni od dnia wysłania formularza
zgłoszeniowego.
Przesyłając formularz zgłoszeniowy Użytkownik uzyskuje po aktywacji jego konta dostęp do Serwisu i
korzysta z Serwisu oraz usług serwisowych.
Warunkiem zawarcia Umowy jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz
z wszelkimi oświadczeniami i zgodami w terminach wskazanych w Regulaminie i Dokumentach
stanowiących Integralną część Regulaminu przez Użytkownika / Licencjobiorcę do Usługodawcy /
Licencjodawcy.
Użytkownik / Licencjobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz w
Dokumentach stanowiących Integralną część Regulaminu stworzonych z myślą o komfortowym
korzystaniu z Serwisu przez wszystkich Użytkowników / Licencjobiorców i użytkowników kont
Użytkownika.
Użytkownicy kont Użytkownika, w celu zalogowania się do Serwisu i korzystania z Serwisu przy przed
pierwszym logowaniem oświadczają o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i Instrukcją tworzenia kont i
wyrażają zgodę na przestrzeganie warunków określonych w Regulaminie i Instrukcji stworzonych z
myślą o komfortowym korzystaniu z Serwisu przez wszystkich Użytkowników / Licencjobiorców i
użytkowników kont Użytkownika.

Rozdział 1
Definicje
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy o nazwie monteStory zlokalizowany
w domenie https://app.montestory.pl stanowiący własność Usługodawcy / Licencjodawcy.
2) Usługodawcy / Licencjodawcy – należy przez to rozumieć podmiot udzielający licencji na
korzystanie z serwisu, świadczący usługi związane z korzystaniem z serwisu oraz usługi
serwisowe na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentach
stanowiących jego integralną część, którym jest Marcin Jarecki, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą GEOGIS - Marcin Jarecki z siedzibą w Krakowie ul. Obozowa 31/13,
30-383 Kraków, NIP: 9930209213, REGON: 121173304, wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.
3) Użytkowniku / Licencjobiorcy – należy przez to rozumieć podmiot będący Szkołą,

4)
5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Przedszkolem lub Placówką typu Montessori, który zawarł umowę korzystania z Serwisu
poprzez zaakceptowanie Regulaminu i Dokumentów stanowiących jego integralną część,
przesyłając formularz zgłoszeniowy w drodze elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy /
Licencjodawcy.
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Serwisu monteStory
zamieszczony na stronie https://app.montestory.pl/dokumenty.html
Dokumentach stanowiących integralną część Regulaminu – należy przez to rozumieć
zarówno zbiorczo, jak i indywidualnie: Umowę licencyjną, Politykę prywatności, Umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Cennik serwisu, Instrukcję tworzenia kont,
Formularz Zgłoszeniowy, Formularz odstąpienia od Umowy, Formularz zgłoszenia
serwisowego.
Umowie – należy przez to rozumieć Umowę o świadczenie usług korzystania z serwisu
internetowego pod nazwą monteStory zlokalizowanego w domenie https://app.montestory.pl
oraz świadczenia usług serwisowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w
Regulaminie i Dokumentach stanowiących Integralną część Regulaminu.
Licencji – należy przez to rozumieć licencję na korzystanie z serwisu udzieloną przez
Usługodawcę / Licencjodawcę na rzecz Użytkownika/ Licencjobiorcy na zasadach
przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie licencyjnej.
Umowie licencyjnej – należy przez to rozumieć Umowę o udzielenie licencji na korzystanie
z serwisu monteStory zlokalizowanego na stronie https://app.montestory.pl i świadczeniu
usług serwisowych, której treść dostępna jest pod adresem
https://app.montestory.pl/dokumenty.html i stanowi integralną część Regulaminu.
Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych – należy przez to rozumieć
umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem / Licencjobiorcą a Usługodawcą / Licencjodawcą
o powierzenie przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym i w zbiorze
przekazanym w wersji papierowej dla celów przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz
dokumentach stanowiących integralną część Regulaminu, zawartą w formie pisemnej
poprzez przesłanie jej podpisanego egzemplarza w sposób wskazany w Regulaminie,
umieszczoną na stronie https://app.montestory.pl/dokumenty.html i stanowiącą integralną
część Regulaminu.
Polityce prywatności – należy przez to rozumieć dokument zawierający informację o
danych zbieranych przez Użytkownika / Licencjobiorcę, o sposobie wykorzystywania tych
danych przez Usługodawcę / Licencjodawcę, sposobie kontaktu Usługodawcy /
Licencjodawcy z Użytkownikiem / Licencjobiorcą, o sposobie dokonywania zmian w danych
osobowych użytkowników kont Użytkownika / Licencjobiorcy, o sposobie zabezpieczania
danych użytkowników kont Użytkownika/ Licencjobiorcy przez Usługodawcę /
Licencjodawcę, umieszczony na stronie Serwisu pod adresem
https://app.montestory.pl/dokumenty.html stanowiący integralną część Regulaminu.
Cenniku serwisu monteStory – należy przez to rozumieć dokument określający zasady
abonamentowego wynagradzania za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika /
Licencjobiorcę, który umieszczony jest na stronie https://app.montestory.pl/dokumenty.html i
stanowi integralną część Regulaminu.
Abonamencie – należy przez to rozumieć wynagrodzenie zapłacone przez Użytkownika /
Licencjobiorcę na rzecz Usługodawcy / Licencjodawcy za korzystanie z serwisu z wybranym
przez Użytkownika / Licencjobiorcy pakiecie/module serwisu i w czasookresie
obowiązywania Umowy wynikającym z formularza zgłoszeniowego, którego wysokość
określona zostanie na zasadach wskazanych w Cenniku Serwisu monteStory.
Instrukcji tworzenia kont - należy przez to rozumieć Instrukcję tworzenia kont dla
użytkowników kont udostępnioną w wersji elektronicznej przez Usługodawcę /
Licencjodawcę - Użytkownikowi / Licencjobiorcy, celem aktywacji usług związanych z
korzystaniem z serwisu, która zlokalizowana jest na stronie
https://app.montestory.pl/dokumenty.html i stanowi integralną część Regulaminu.
Formularzu Zgłoszeniowym - należy przez to rozumieć formularz online przesyłany do

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Usługodawcy / Licencjodawcy przez Użytkownika / Licencjobiorcę w drodze korespondencji
e-mail, zawierający zgłoszenie zawarcia Umowy korzystania z serwisu i usług serwisowych,
a służący aktywacji usługi korzystania z serwisu, umieszczonym na stronie
https://app.montestory.pl/rejestracja.html, stanowiący integralną część Regulaminu.
Świadczeniu usług serwisowych – należy przez to rozumieć udostępnienie serwisu w sieci
Internet, konfigurację i wdrożenie serwisu, jego aktywowanie, usuwanie przez
Usługodawcę / Licencjodawcę usterek technicznych, a także podejmowanie innych działań
umożliwiających Użytkownikowi / Licencjobiorcy korzystanie z serwisu w sposób
prawidłowy, na warunkach określonych w Regulaminie, Dokumentach stanowiących
integralną część Regulaminu, jak również inne działania i czynności Usługodawcy /
Licencjodawcy zmierzające do zachowania serwisu w stanie niepogorszonym, a także
czynności techniczne związane z tworzeniem kont użytkowników oraz ich konfiguracji.
Aktywacji Użytkownika w Serwisie – należy przez to rozumieć aktywowanie konta
Użytkownika / Licencjobiorcy w Serwisie przez Usługodawcę / Licencjodawcę po
pozytywnej weryfikacji Użytkownika / Licencjobiorcy dokonywanej na podstawie
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego przesłanego przez Użytkownika /
Licencjobiorcę do Usługodawcy / Licencjodawcy, co umożliwia mu korzystanie z Serwisu
zgodnie z wybranym modułem Serwisu i z usług serwisowych na zasadach określonych w
Regulaminie oraz Dokumentach stanowiących integralną część Regulaminu.
Korzystaniu z serwisu – należy przez to rozumieć korzystanie z serwisu przez Użytkownika
/ Licencjobiorcę oraz użytkowników kont Użytkownika w ramach udzielonej licencji na
zasadach i warunkach określonych w Regulaminie i Dokumentach stanowiących integralną
część Regulaminu, a w szczególności aktywację kont Użytkownika i użytkowników kont,
logowanie do serwisu, tworzenie kont poprzez wprowadzanie danych i informacji o
użytkownikach kont przez Użytkownika i poszczególnych użytkowników kont, a także
wprowadzanie treści informacyjnych i opiniotwórczych do poszczególnych modułów
serwisu.
Użytkowniku konta – należy przez to rozumieć użytkownika serwisu, który z uwagi na
wykupioną przez Użytkownika / Licencjobiorcę licencję ma prawo do korzystania z serwisu
w zakresie przewidzianym dla danego rodzaju konta tj. użytkownika posiadającego konto:
dyrekcji, pracownika administracji, nauczyciela, rodzica lub firmy cateringowej,
posiadających prawo do: korzystania z założonego konta poprzez utworzenie/modyfikację
własnego profilu wraz z opcją dodawania zdjęć, przeglądania zawartości serwisu i publikacji
treści na zasadach określonych w Regulaminie i Dokumentach stanowiących integralną część
Regulaminu.
Koncie – należy przez to rozumieć profil użytkownika konta stworzony przez administratora
Użytkownika, Użytkownika, użytkownika konta, którego utworzenie jest możliwe po
dokonaniu pozytywnej rejestracji Użytkownika / Licencjobiorcy przez Usługodawcę /
Licencjodawcę na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego.
Zgłoszeniu serwisowym – należy przez to rozumieć informację przekazaną przez
Użytkownika / Licencjobiorcę do wiadomości Usługodawcy / Licencjodawcy o konieczności
podjęcia określonych działań w związku z korzystaniem z serwisu i aktywizacją kont dla
użytkowników kont oraz usterkach i nieprawidłowościach w działaniu serwisu lub
problemach technicznych w drodze korespondencji e-mail, za pomocą formularza zgłoszenia
serwisowego dostępnego na stronie https://app.montestory.pl/dokumenty.html.
Module Serwisu / Pakiecie – należy przez to rozumieć dostępną dla Użytkownika /
Licencjobiorcy wersję serwisu spośród następujących kategorii:
a) modułu bazowego,
b) modułu cateringowego,
c) modułu finansowego,
których szczegółowy opis i zakres usług określone zostały w Rozdziale 3 Regulaminu
oraz w Cenniku Serwisu.
Administratorze danych – należy przez to rozumieć Użytkownika / Licencjobiorcę

23)

24)
25)

26)
27)

28)
29)
30)
31)
32)

33)
34)

będącego Przedszkolem, Szkołą lub Placówką typu Montessori, który zawarł umowę
korzystania z Serwisu poprzez zaakceptowanie Regulaminu i Dokumentów stanowiących
jego integralną część, a będący administratorem danych osobowych użytkowników kont
Użytkownika w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia do
ustawy o ochronie danych osobowych.
Procesorze danych – należy przez to rozumieć Usługodawcę / Licencjodawcę, któremu
administrator danych powierzył w trybie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych i na
podstawie Rozporządzenia do ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe do
przetwarzania w systemie informatycznym i w wersji papierowej, na zasadach i w celu
określonym w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz niniejszym
Regulaminie.
Administratorze Użytkownika / Licencjobiorcy – należy przez to rozumieć podmiot
upoważniony przez Użytkownika / Licencjobiorcę do zakładania i konfiguracji kont
użytkowników kont Użytkownika.
Hostingu – należy przez to rozumieć usługi udostępniane przez Operatora na rzecz
Usługodawcy / Licencjodawcy w ramach umowy o dostawę usług internetowych w
serwerowni stanowiącej własność IQ PL Sp. z o. o. z siedzibą w: ul. Geodetów 16, 80-298
Gdańsk. KRS: 0000007725 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gdańsku VII wydział KRS.
Numer NIP: 583-27-36-211 i REGON: 192478853.
Operatorze – należy przez to rozumieć IQ PL Sp. z o. o. z siedzibą w: ul. Geodetów 16,
80-298 Gdańsk. KRS: 0000007725 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gdańsku VII wydział
KRS. Numer NIP: 583-27-36-211 i REGON: 192478853.
Sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą
Użytkownika / Licencjobiorcy jak i Usługodawcy / Licencjodawcy,jakie wystąpiło w trakcie
obowiązywania Regulaminu i dokumentów stanowiących jego integralną część,
niezawinione przez Użytkownika / Licencjobiorcę i Usługodawcę/ Licencjodawcę i
uniemożliwiające realizację usług korzystania z serwisu i świadczenia usług serwisowych.
Prawie autorskim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz.880);
Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks
cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz.459);
Kodeksie postępowania cywilnego – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada
1964 r, kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1822).
Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Rozporządzeniu do ustawy o ochronie danych osobowych – rozumie się przez to
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).
Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
Ustawie o dostępie do informacji publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1764).

Rozdział 2
Postanowienia ogólne i oświadczenia
1. Niniejszy Regulamin wraz z Dokumentami stanowiącymi integralną część Regulaminu określa
zasady korzystania z Serwisu internetowego o nazwie monteStory zlokalizowanego pod adresem:
https://app.montestory.pl i świadczenia usług serwisowych przez Usługodawcę / Licencjodawcę

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

na rzecz Użytkownika / Licencjobiorcy.
Postanowienia Regulaminu i Dokumentów stanowiących integralną część Regulaminu wraz z
przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kompleksowo
określają prawa i obowiązki Użytkowników / Licencjobiorców Serwisu, a także obowiązki, prawa
i zakres odpowiedzialności Usługodawcy / Licencjodawcy
Każdy Użytkownik / Licencjobiorca, użytkownik konta, Usługodawca / Licencjodawca oraz inny
podmiot posiadający prawo dostępu do Serwisu, jego udostępniania i administrowania
zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Serwis monteStory posiada kilka wersji modułowych umożliwiających m. in. prowadzenie
codziennej obserwacji i prezentacji indywidualnych dzieci, prowadzenie bloga poszczególnych
grup, prowadzenie kalendarza, publikowania aktualności, materiałów, zdjęć, materiałów
cateringowych i rozliczeń finansowych, których zakres określony został w Rozdziale 3
Regulaminu.
Serwis dostępny jest powszechnie w wersji testowej – demo – zlokalizowanej pod adresem
https://demo.montestory.pl, do której dostęp jest nieodpłatny, jednakże służy wyłącznie celom
informacyjnym dla Użytkowników i nie odzwierciedla możliwości i wszystkich opcji
technicznych dostępnych w Serwisie dla aktywnych pakietów Serwisu udostępnianych po
rejestracji i wykupie abonamentu przez Użytkownika / Licencjobiorcę.
Udostępnienie wersji demo Serwisu monteStory nie stanowi o zawarciu Umowy o świadczenie
usług o korzystanie z serwisu monteStory i świadczenia usług serwisowych drogą elektroniczną.
Odpowiedzialność Usługodawcy / Licencjodawcy za wersję testową demo Serwisu jest wyłączona
na wszystkich płaszczyznach odpowiedzialności prawnej.
Korzystanie z Serwisu i prawidłowe działanie Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia
przez system teleinformatyczny Użytkownika / Licencjobiorcy oraz użytkowników kont,
administratora Użytkownika, i innych podmiotów mających dostęp do Serwisu na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Dokumentach stanowiących integralną część
Regulaminu następujących minimalnych wymagań systemowych, technicznych sprzętowych i
programowych, do których zapewnienia we własnym zakresie zobowiązany jest korzystający z
Serwisu, a polegających na:
a) posiadaniu komputera z dostępem do Internetu o przepustowości łącza minimum 512 kb/s,
b) korzystaniu z jednej z przeglądarek internetowych:
1. Google Chrome 52.0 lub w wersji nowszej,
2. Mozilla Firefox w wersji 48.0 lub w wersji nowszej,
3. Opera 39.0 lub w wersji nowszej ,
4. Microsoft Internet Explorer 11.0 lub w wersji nowszej.
c) aktywnej obsłudze "cookies" oraz javascript,
d) posiadaniu skrzynki pocztowej e-mail,
Ponadto do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie
oprogramowania: Flash Player lub Acrobat Reader
Publikowanie, udostępnianie zdjęć w Serwisie jest możliwe w formacie JPG, JPEG lub PNG, o
objętości nie większej niż 5MB.
Publikowanie, udostępnianie filmów w Serwisie jest możliwe poprzez umieszczenie odnośników
do filmów wcześniej zamieszczonych w serwisie YouTube.
Użytkownik / Licencjobiorca, użytkownicy kont, administrator Użytkownika, lub inny podmiot
posiadający prawo dostępu do Serwisu na podstawie Regulaminu lub Dokumentów stanowiących
integralną część Regulaminu zobowiązany jest do:
a) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności
poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) korzystania z Serwisu i usług oferowanych przez Usługodawcę / Licencjodawcę w sposób
zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz
Regulaminu,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego
prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnych, w

tym prawa autorskie Usługodawcy / Licencjodawcy lub osób trzecich,
d) nie podejmowaniu działań polegających na rozsyłaniu/ umieszczaniu w Serwisie informacji
niezwiązanych bezpośrednio z działalnością Użytkownika / Licencjobiorcy i
nieprzeznaczonych do publikacji w określonych zakładkach Serwisu, w tym informacji
handlowych.
10. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do treści dostępnych w Serwisie monteStory w
szczególności prawa autorskie do kodu, elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych,
rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w Serwisie treści podlegają ochronie
prawnej i przysługują Usługodawcy / Licencjodawcy.
11. Prawa autorskie do treści graficznych, słownych i słowno - graficznych wprowadzanych przez
Użytkownika / Licencjobiorcę lub użytkownika konta do Serwisu w ramach korzystania z Serwisu
przysługują twórcy utworu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez
Użytkownika / Licencjobiorcę lub w przypadku rozwiązania Umowy przez Strony lub
wygaśnięcia Umowy Usługodawca / Licencjodawca uprawniony jest do trwałego i niezwłocznego
usunięcia wszelkich danych i treści wprowadzonych przez Użytkownika / Licencjobiorcę lub
użytkowników kont.
12. Usługodawca / Licencjodawca ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych
w ramach Serwisu przez Użytkownika / Licencjodawcę oraz użytkowników kont w zakresie
dozwolonego użytku i jest uprawniony do ich usunięcia bez uprzedniej zgody twórcy jeżeli jest to
niezbędne do prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu oraz Dokumentacji stanowiącej
Integralną część Regulaminu.
13. Wykorzystanie przez Użytkownika / Licencjobiorcę oraz użytkowników kont materiałów
zamieszczonych przez Usługodawcę / Licencjodawcę w ramach Serwisu jest dopuszczalne
wyłącznie na podstawie wyraźniej zgody udzielonej przez Usługodawcę / Licencjodawcę.
14. Usługodawca / Licencjodawca oświadcza, iż Serwis monteStory dostępny jest na serwerze
zewnętrznym na podstawie zawartej przez Usługodawcę / Licencjodawcę umowy hostingowej z
Operatorem.
15. Usługodawca / Licencjodawca oświadcza, że nie ponosi on odpowiedzialności za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w
Dokumentacji stanowiącej Integralną część Regulaminu jeżeli jest to spowodowane wadliwym
działaniem serwera zewnętrznego lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
hostingowej zawartej z Operatorem.
16. Użytkownik / Licencjobiorca zobowiązany jest do uzyskania od użytkowników kont
korzystających z Serwisu oświadczeń wyrażających zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Użytkownika / Licencjobiorcę zgodnie z zasadami określonych w Ustawie o
ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawie o
dostępie do informacji publicznej przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, w celu
umożliwienia prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu i Dokumentów stanowiących
Integralną część Regulaminu.
17. Administratorem danych osobowych użytkowników kont jest Użytkownik / Licencjobiorca.
18. Baza profili użytkowników kont Użytkownika / Licencjobiorcy podlega ochronie prawnej, w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
19. Usługodawca / Licencjodawca jest procesorem danych osobowych użytkowników kont i posiada
prawo do przetwarzania danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w Umowie
powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Integralną część Regulaminu.
20. Każdy użytkownik konta Użytkownika ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych
przez administratora i procesora, prawo do poprawienia tych danych oraz do żądania zaniechania
ich przetwarzania poprzez usunięcie konta użytkownika.
21. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez procesora danych
zawarte są w polityce prywatności oraz w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartej pomiędzy Usługodawcą / Licencjodawcą a Użytkownikiem / Licencjobiorcą, dostępnych
na stronie pod adresem https://app.montestory.pl/dokumenty.html
22. Usługodawca / Licencjodawca może zawiesić korzystanie z Serwisu przez Użytkownika /

Licencjobiorcę poprzez blokadę jego konta, co powoduje automatyczne zawieszenie korzystania z
Serwisu przez użytkowników kont Użytkownika i blokadę ich kont, jeżeli Użytkownik /
Licencjobiorca narusza postanowienia Regulaminu i/lub Dokumentów stanowiących integralną
część Regulaminu. O zablokowaniu konta Usługodawca / Licencjodawca informuje Użytkownika
/ Licencjobiorcę niezwłocznie po zablokowaniu konta w drodze korespondencji e-mail.
Usługodawca / Licencjodawca może odblokować konto Użytkownika / Licencjobiorcy, jeżeli w
drodze korespondencji e-mail Użytkownik / Licencjobiorca zadeklaruje zaprzestanie naruszeń.
Deklaracja o zaniechaniu naruszeń powinna być przesłana w ciągu 3 dni od zawieszenia konta. Po
upływie terminu do przesłania deklaracji konto Użytkownika ulega usunięciu, co powoduje
automatyczne usunięcie kont użytkowników Użytkownika.
23. O blokadzie konta Użytkownika / Licencjobiorcy w przypadku określonym w ust. 23 powyżej
użytkowników kont Użytkownika informuje Użytkownik / Licencjobiorca.
24. W przypadku istotnych naruszeń Regulaminu i/lub Dokumentów stanowiących Integralną część
Regulaminu przez Użytkownika / Licencjobiorcę Usługodawca / Licencjodawca może usunąć
konto Użytkownika / Licencjodawcy, pomimo przesłanej przez Użytkownika / Licencjobiorcę
deklaracji, o której mowa w ust. 23 powyżej. Decyzja Usługodawcy / Licencjodawcy o usunięciu
konta jest uznaniowa. Usunięcie konta Użytkownika powoduje automatyczne usunięcie profili
użytkowników kont Użytkownika.
25. W przypadku zawieszenia konta Użytkownika lub usunięcia konta Użytkownika opłaty
abonamentowej nie zwraca się. Nie zwalnia to Użytkownika / Licencjobiorcy z obowiązku
uiszczenia wszystkich pozostałych części opłaty abonamentowej wynikających z zawartej Umowy
26. Usługodawca / Licencjodawca i/lub Użytkownik / Licencjobiorca może zawiesić korzystanie z
Serwisu przez użytkownika konta Użytkownika, jeżeli użytkownik konta Użytkownika narusza
postanowienia Regulaminu. O zawieszeniu konta Usługodawca / Licencjodawca informuje
Użytkownika / Licencjobiorcę oraz użytkownika konta Użytkownika niezwłocznie po
zablokowaniu konta w drodze korespondencji e-mail.
27. Jeżeli to Użytkownik / Licencjobiorca zablokował profil użytkownika konta Użytkownika.
informacje o zawieszeniu konta przesyła niezwłocznie po zablokowaniu konta w drodze
korespondencji e-mail Usługodawcy / Licencjodawcy i użytkownikowi konta Użytkownika.
28. Usługodawca / Licencjodawca może odblokować profil użytkownika konta Użytkownika, jeżeli w
drodze korespondencji e-mail użytkownik konta Użytkownika zadeklaruje zaprzestanie naruszeń.
Deklaracja o zaniechaniu naruszeń powinna być przesłana w ciągu 3 dni od zawieszenia konta na
adres e-mail Usługodawcy / Licencjodawcy Po upływie terminu do przesłania deklaracji konto
ulega usunięciu.
29. W przypadku istotnych naruszeń Regulaminu przez użytkownika konta Użytkownika
Usługodawca / Licencjodawca może usunąć profil użytkownika konta Użytkownika, pomimo
przesłanej przez użytkownika konta Użytkownika deklaracji Usługodawca / Licencjodawca ma
prawo usunąć profil użytkownika konta Użytkownika Decyzja Usługodawcy / Licencjodawcy o
usunięciu konta jest uznaniowa. W przypadku usunięcia profilu użytkownika konta Użytkownika
opłaty abonamentowej nie zwraca się i nie zwalnia to Użytkownika / Licencjobiorcy z obowiązku
uiszczenia wszystkich pozostałych części opłaty abonamentowej wynikających z zawartej Umowy
30. Usunięcie konta Użytkownika / Licencjobiorcy oznacza zaprzestanie świadczenia usług o
korzystanie z Serwisu i świadczenia usług serwisowych na zasadach określonych w Regulaminie i
Dokumentach stanowiących integralną część Regulaminu.
31. Usunięcie profilu użytkownika konta Użytkownika oznacza, że użytkownik konta Użytkownika
nie może korzystać z Serwisu.
32. Usługodawca / Licencjodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości
wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem, bez zgody Użytkownika /
Licencjobiorcę i użytkowników kont Użytkownika na osoby trzecie, z tym zastrzeżeniem, że
Usługodawca / Licencjodawca zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika /
Licencjobiorcy i użytkowników kont Użytkownika, poprzez umieszczenie informacji na stronie
Serwisu o dokonaniu takiego przeniesienia.

Rozdział 3
Zasady świadczenia usług i Wynagrodzenie za korzystanie z serwisu i usługi serwisowe
1. W ramach korzystania z Serwisu monteStory Użytkownik / Licencjobiorca posiada możliwość
uzyskania dostępu do treści zamieszczanych w Serwisie przez Usługodawcę / Licencjodawcę i
opcji związanych z tworzeniem kont dla użytkowników kont według Instrukcji Tworzenia Kont
oraz dostęp do zamieszczanych w Serwisie treści, opinii i komentarzy przez użytkowników kont,
a także do umieszczania treści, opinii i komentarzy przez samego Użytkownika / Licencjobiorcę
w ramach wykupionego przez niego pakietu modułu Serwisu.
2. Użytkownicy kont Użytkownika korzystają z Serwisu w sposób przewidziany dla modułu
wykupionego przez Użytkownika / Licencjobiorcę.
3. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik / Licencjobiorca uzyskuje licencję na korzystanie z
serwisu na zasadach określonych w Umowie Licencyjnej stanowiącej integralną część
Regulaminu.
4. Użytkownicy kont Użytkownika korzystają z Serwisu w ramach Licencji udzielonej
Użytkownikowi / Licencjobiorcy.
5. W ramach korzystania z Serwisu Usługodawca / Licencjodawca zobowiązany jest do świadczenia
usług serwisowych Użytkownikowi / Licencjobiorcy i użytkownikom kont Użytkownika na
zasadach określonych w Umowie Licencyjnej zawartej z Użytkownikiem / Licencjobiorcą.
6. Serwis monteStory posiada 3 moduły:
a) Moduł bazowy, który pozwala Użytkownikowi / Licencjobiorcy na prowadzenie bloga,
tworzenie galerii zdjęć, umieszczanie aktualności, planów pracy, komunikacji miedzy
użytkownikami za pomocą wbudowanego systemu wiadomości, prowadzenie kalendarza,
zarządzanie materiałami, monitorowanie pracy dzieci, prowadzenie kanonu pracy szkoły,
zakładanie i zarządzanie kontami rodziców, dyrekcji, pracowników administracji i
nauczycieli, umieszczanie plików do pobrania.
b) Moduł cateringowy, pozwala na publikację menu, zamawianie menu przez rodziców,
zamawianie cateringu przez przedszkole/szkołę, zakładanie i zarządzanie kontem firmy
cateringowej, prowadzenie statystyk zamówienia.
c) Moduł finansowy, pozwala na rozliczenia finansowe z rodzicami, obliczanie należnego
czesnego i stałych kosztów, dodawanie kosztów jednorazowych, wysyłanie przypomnień dla
rodziców o zaległościach, naliczanie kosztów cateringu, prowadzenie statystyk płatności.
7. Użytkownik / Licencjobiorca dokonuje wyboru modułu, z którego chce korzystać w formularzu
zgłoszeniowym.
8. Użytkownik / Licencjobiorca po wykupieniu abonamentu zgodnie z pakietem zależnie od
zadeklarowanej liczby dzieci i na zasadach określonych w Cenniku Serwisu jest uprawniony do
tworzenia kont użytkowników dla: nauczycieli, dyrekcji, pracowników administracji, rodziców
dzieci oraz firmy cateringowej, z tym zastrzeżeniem, że każdy z użytkowników konta
Użytkownika / Licencjobiorcy posiada własny profil/konto.
9. W trakcie trwania abonamentu istnieje możliwość zwiększenia liczby kont Użytkownika /
Licencjobiorcy, po uprzednim przesłaniu w drodze korespondencji e-mail Usługodawcy /
Licencjodawcy oświadczenia Użytkownika / Licencjobiorcy o zwiększeniu liczby dzieci objętych
korzystaniem z serwisu z podaniem tej liczby i po dokonaniu dodatkowej opłaty abonamentowej
na zasadach określonych w Cenniku Serwisu i Regulaminie.
10. Czas trwania Umowy o korzystanie z serwisu i świadczenie usług serwisowych określa
Użytkownik / Licencjobiorca wskazując okres na jaki podpisuję umowę w formularzu
zgłoszeniowym.
11. Po upływie czasu trwania Umowy, Umowa jest cyklicznie i automatycznie przedłużana na taki
sam kolejny okres oraz na takich samych zasadach jak pierwotna Umowa o ile Użytkownik /
Licencjobiorca nie wypowie umowy w drodze korespondencji e-mail Usługodawcy /
Licencjodawcy w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed upływem jej trwania.

12. Usługodawca / Licencjodawca może aktywować dostęp do Serwisu dla Użytkownika /
Licencjobiorcy w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia.
13. Okres abonamentowy korzystania z Serwisu i świadczenia usług serwisowych liczony jest od dnia
aktywacji lub w przypadku automatycznie przedłużonej Umowy (zgodnie z pkt. 11) od dnia
upływu poprzedniego okresu abonamentowego.
14. Przez okres 14 dni liczony od dnia aktywacji Użytkownik/ Licencjobiorca może korzystać z
Serwisu zgodnie z wybranym modułem bez uiszczania opłaty abonamentowej i w tym okresie
odstąpić od Umowy o świadczenie usług korzystania z Serwisu i świadczenia usług serwisowych
poprzez przesłanie Usługodawcy / Licencjodawcy w drodze korespondencji e-mail formularza o
odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług korzystania z Serwisu i świadczeniu usług
serwisowych, udostępnionego na stronie https://app.montestory.pl/dokumenty.html.
15. Usługodawca / Licencjodawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni prześle Użytkownikowi / Licencjobiorcy
potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy pocztą elektroniczną na adres wskazany w
formularzu zgłoszeniowym.
16. Korzystanie z Serwisu w zakresie określonym w ust. 1 – 3 jest odpłatne.
17. Użytkownik / Licencjobiorca zobowiązany jest do wykupu abonamentu/opłaty abonamentowej,
którego/której wysokość ustalona zostanie na podstawie Cennika Serwisu.
18. Abonament/opłata abonamentowa płatna jest co miesiąc. W przypadku Umowy trwającej dłużej
niż 1 miesiąc, opłata podzielona jest na równe części wynikające z podzielenia abonamentu/opłaty
abonamentowej na liczbę miesięcy na jaką zawarto Umowę.
19. W ramach wykupionego abonamentu Użytkownik / Licencjobiorca uzyskuje licencję na
korzystanie z serwisu i świadczenia usług serwisowych, o których mowa w Umowie Licencyjnej i
niniejszym Regulaminie.
20. Wynagrodzenie abonamentowe/opłatę abonamentową Użytkownik / Licencjodawca uiszcza na
rachunek bankowy Usługodawcy / Licencjodawcy wskazany przez Usługodawcę / Licencjodawcę
w drodze korespondencji e-mail w wysokości ustalonej zgodnie z Cennikiem Serwisu:
a) w przypadku pierwszej płatności w terminie 7 dni od upływu terminu do odstąpienia od
Umowy o świadczenie usług korzystania z Serwisu i świadczenia usług serwisowych
b) w przypadku kolejnych płatności w terminie rozpoczynającym kolejne miesiące trwania
Umowy.
21. Usługodawca / Licencjodawca uprawniony jest do wystawienia faktury i jej przesłania w drodze
korespondencji e-mail Użytkownikowi / Licencjobiorcy
a) w przypadku pierwszej płatności po upływie 7 dni od dnia upływu terminu do odstąpienia od
Umowy o świadczenie usług korzystania z serwisu i świadczenia usług serwisowych przez
Użytkownika / Licencjodawcy.
b) w przypadku kolejnych płatności po upływie terminu rozpoczynającego kolejne miesiące
trwania Umowy.
22. W trakcie trwania abonamentu istnieje możliwość zmiany modułu Serwisu, z którego korzysta
Użytkownik.
23. Zmiana modułu wymaga złożenia przez Użytkownika / Licencjobiorcę oświadczenia o zmianie
modułu i przesłanie stosownej informacji w drodze korespondencji e-mail Usługodawcy /
Licencjodawcy wraz z informacją o dotychczas posiadanym module i czasookresie zawartej
Umowy o korzystanie z Serwisu i świadczeniu usług serwisowych.
24. W przypadku zmiany modułu z niższego na wyższy Usługodawca / Licencjobiorca zobowiązany
jest do dopłaty. Kwota dopłaty jest kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy dotychczasową opłatą a
opłatą należną za wyższy moduł, lecz pomniejszoną jedynie o kwotę niewykorzystaną
przypadającą do końca bieżącego okresu rozliczeniowego za dotychczas wykupiony moduł,
zgodnie z Cennikiem Serwisu.
25. Zasady uiszczania dopłaty i wystawiania faktur przy zmianie pakietu/modułu oraz zwiększenia
liczby dzieci objętych korzystaniem z serwisu są tożsame, jak przy wykupie abonamentu, z tym
zastrzeżeniem, że należność z tytułu dopłaty winna zostać zapłacona w terminie 3 dni od dnia
zgłoszenia zmiany pakietu/modułu lub zgłoszenia zwiększenia liczby dzieci objętych

korzystaniem z serwisu przez Użytkownika / Licencjobiorcę.
26. Przy zmianie modułu przez Użytkownika nie mają zastosowania postanowienia, co do możliwości
nieodpłatnego korzystania z Serwisu przez okres 14-dniowy liczony od momentu aktywacji usługi
przez Usługodawcę / Licencjodawcę.
27. Usługodawca / Licencjodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta
Użytkownika / Licencjobiorcy oraz kont użytkowników Użytkownika, w celu zdiagnozowania
nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy
inny sposób oddziaływać na stronę techniczną kont, w celu ich modyfikacji lub przywrócenia
prawidłowego działania kont lub serwisu.
28. Usługodawca / Licencjodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego
wyłączenia serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w jego skład w celu ulepszenia
serwisu, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez uprzedniego poinformowania o
tym Użytkownika / Licencjobiorcę, użytkowników kont Użytkownika.

Rozdział 4
Odpowiedzialność
1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo zostaje wyłączona odpowiedzialność Usługodawcy /
Licencjodawcy za:
a) szkody wynikłe ze sposobu w jaki Użytkownik / Licencjobiorca, użytkownicy kont
Użytkownika korzysta/korzystają z serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
b) brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkownika / Licencjobiorcę,
użytkowników kont Użytkownika w serwisie lub informacji o użytkownikach kont innym
użytkownikom kont Użytkownika.
c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępnego Użytkownika /
Licencjobiorcy, użytkowników kont Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika /
Licencjobiorcy, użytkowników kont Użytkownika.
d) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
e) treści przekazywane i publikowane na łamach serwisu przez Użytkownika / Licencjobiorcę,
użytkowników kont Użytkownika,
f) utratę danych serwisu zgromadzonych w systemie komputerowym Usługodawcy /
Licencjodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek
działania Użytkownika / Licencjobiorcy, użytkowników kont Użytkownika, utraty na skutek
działania osób trzecich,
g) działania Użytkownika / Licencjobiorcy polegające na zbieraniu danych osobowych
niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom
nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i
przetwarzania danych osobowych.
2. Usługodawca / Licencjodawca nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z przeznaczenia
serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkowniku / Licencjobiorcy i
użytkownikach kont Użytkownika osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej
Usługodawcy / Licencjodawcy takie działanie.
3. Usługodawca / Licencjodawca może również wysyłać ostrzeżenia, ograniczać lub zawieszać
działanie serwisu i usług serwisowych względem Użytkownika / Licencjodawcy, który narusza
postanowienia Regulaminu i/lub postanowienia Dokumentów stanowiących integralną część
Regulaminu.

Rozdział 5
Reklamacje

1. Niezależnie od zgłoszenia serwisowego Użytkownikowi / Licencjobiorcy użytkownikom kont
Użytkownika przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Użytkownik / Licencjobiorca, użytkownicy kont Użytkownika składa/ją reklamację w terminie 7
dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, pisemnie w
drodze korespondencji mailowej na adres mailowy Usługodawcy / Licencjodawcy.
3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę Użytkownika / Licencjobiorcy / dane
użytkownika konta, adres korespondencyjny, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji.
4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę / Licencjodawcę w terminie 14 dni od daty
skutecznego jej złożenia.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik / Licencjodawca informuje niezwłocznie
Użytkownika / Licencjobiorcę, użytkownika konta w drodze korespondencji mailowej.
6. Reklamację wniesioną po upływie terminu określonego w ust. 2 powyżej oraz będącą
następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu lub Dokumentów stanowiących
integralną część Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca /
Licencjodawca niezwłocznie zawiadamia Użytkownika / Licencjobiorcę / użytkownika konta
Użytkownika w drodze korespondencji e-mail.

Rozdział 6
Zmiana Regulaminu
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Usługodawcę / Licencjodawcę.
Jednakże zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu
publikowanego na stronie pod adresem https://app.montestory.pl/dokumenty.html, za
pośrednictwem Serwisu, i udostępniane w formacie pdf, który umożliwia jego pobranie,
utrwalenie i wydrukowanie wraz z widoczną informacją o dokonaniu zmian publikowaną w
Serwisie.
2. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 3 dni od opublikowania informacji o
zmianach w Serwisie wraz z ujednoliconą wersją Regulaminu.
3. Usługodawca / Licencjodawca nie ma obowiązku indywidualnego informowania Użytkownika /
Licencjobiorcy, ani użytkowników kont Użytkownika o zmianach Regulaminu. Przyjmuje się
domniemanie, że informacje o zmianach dotarły do Użytkownika / Licencjobiorcy i
użytkowników kont Użytkownika z chwilą ich publikacji w Serwisie.
4. Po umieszczeniu na stronie Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik /
Licencjobiorca oraz użytkownicy kont Użytkownika powinni niezwłocznie zapoznać się ze
zmianami Regulaminu.
5. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie użytkownik konta Użytkownika powinien
niezwłocznie – maksymalnie w terminie 3 dni poinformować o tym Użytkownika /
Licencjobiorcę, który dokonuje zgłoszenia w drodze korespondencji e-mail poprzez przesłanie
oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian Regulaminu Usługodawcy / Licencjobiorcy, a ten
uprawniony jest do niezwłocznego zablokowania profilu użytkownika konta i jego usunięcia w
sposób trwały.
6. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie przez Użytkownika / Licencjobiorcę –
powinien on niezwłocznie – maksymalnie w terminie 3 dni poinformować o tym Usługodawcę/
Licencjodawcę w drodze korespondencji e-mail, a Usługodawca / Licencjodawca uprawniony jest
do blokady konta Użytkownika / Licencjobiorcy oraz kont użytkowników Użytkownika i
usunięcia tychże kont i profili w sposób trwały.
7. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie po wejściu w życie Regulaminu
Użytkownik / Licencjobiorca oraz użytkownicy kont Użytkownika zobowiązani są do
nielogowania się w Serwisie.
8. Zalogowanie pomimo złożonego oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian Regulaminu stanowi

naruszenie Regulaminu.
9. Jeżeli w terminie 3 dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie i treści
ujednoliconego Regulaminu w Serwisie Użytkownik / Licencjobiorca oraz użytkownik konta
Użytkownika nie złoży w drodze korespondencji e-mail oświadczenia o nieakceptowaniu zmian
Regulaminu po upływie tego terminu zalogowanie się w Serwisie oznacza automatyczną i
bezwarunkową akceptację zmian treści Regulaminu.
10. Niezaakceptowanie zmian w Regulaminie przez Użytkownika / Licencjobiorcę powoduje
automatyczne rozwiązanie Umowy o korzystanie z serwisu i świadczenie usług serwisowych oraz
Umowy licencyjnej i Umowy powierzenia przetwarzania danych.
11. Po rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług korzystania z serwisu i świadczenia usług
serwisowych, Umowy licencyjnej i Umowy powierzenia przetwarzania danych z przyczyn
określonych w rozdziale 6 Regulaminu Usługodawca / Licencjodawca zobowiązany jest do
zwrotu w terminie 14 dni opłaty abonamentowej Użytkownikowi / Licencjobiorcy
proporcjonalnie do wysokości wniesionej opłaty abonamentowej i czasu jaki pozostał do
wygaśnięcia abonamentu, na rachunek bankowy podany Usługodawcy / Licencjodawcy przez
Użytkownika / Licencjobiorcę w drodze korespondencji e-mail.

Rozdział 7
Zaprzestanie świadczenia usług korzystania z serwisu i usług serwisowych.
1. Umowa o świadczenie usług korzystania z Serwisu i świadczenia usług serwisowych zawarta jest
na okres wskazany przez Usługobiorcę / Licencjobiorcę w formularzu zgłoszeniowym spośród
oferowanych okresów przez Usługodawcę / Licencjodawcę w Cenniku Serwisu i formularzu
zgłoszeniowym, lecz nie krótszy niż okres 1 miesiąca kalendarzowego liczony od dnia aktywacji
konta Użytkownika.
2. Użytkownik / Licencjobiorca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług korzystania z
serwisu i świadczenia usług serwisowych, zawartą na okres dłuższy aniżeli 1 miesiąc z
zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, bez
podania przyczyny, poprzez przesłanie oświadczenia w drodze korespondencji e-mail
Usługodawcy / Licencjodawcy. W takim przypadku opłaty abonamentowej uiszczonej przez
Użytkownika / Licencjobiorcę nie zwraca się i nie zwalnia to Użytkownika / Licencjobiorcy z
obowiązku uiszczenia wszystkich pozostałych części opłaty abonamentowej wynikających z
zawartej Umowy.
3. Usługodawca/ Licencjodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług korzystania z
serwisu i świadczenia usług serwisowych, zawartą na okres dłuższy aniżeli 1 miesiąca z
zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, bez
podania przyczyny, przez przesłanie oświadczenia w drodze korespondencji e-mail
Użytkownikowi / Licencjobiorcy. W takim przypadku Usługodawca / Licencjodawca
zobowiązany jest do zwrotu w terminie 14 dni opłaty abonamentowej Użytkownikowi /
Licencjobiorcy proporcjonalnie do wysokości wniesionej opłaty abonamentowej i czasu jaki
pozostał do wygaśnięcia abonamentu na rachunek bankowy Użytkownika/ Licencjodawcy
wskazany przez Użytkownika/ Licencjodawcę w drodze korespondencji e-mail.
4. Usługodawca/ Licencjodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług korzystania z
serwisu i świadczenia usług serwisowych ze skutkiem natychmiastowym i bez zwracania opłaty
abonamentowej lub części opłaty abonamentowej przez przesłanie oświadczenia w drodze
korespondencji e-mail Użytkownikowi / Licencjobiorcy gdy Użytkownik / Licencjobiorca narusza
postanowienia Regulaminu i/lub Dokumentów stanowiących integralną część Regulaminu. W
takim przypadku opłaty abonamentowej uiszczonej przez Usługobiorcę / Licencjobiorcę nie
zwraca się.
5. Usługodawca/ Licencjodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług korzystania z
serwisu i świadczenia usług serwisowych ze skutkiem natychmiastowym przez przesłanie

oświadczenia w drodze korespondencji e-mail Użytkownikowi / Licencjobiorcy w przypadku gdy
Usługodawca / Licencjodawca zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej lub zaprzestanie jej
prowadzenia i w związku z tym zaprzestanie prowadzenia serwisu. W takim przypadku
Usługodawca / Licencjodawca zobowiązany jest do zwrotu w terminie 14 dni opłaty
abonamentowej Użytkownikowi / Licencjobiorcy proporcjonalnie do wysokości wniesionej opłaty
abonamentowej i czasu jaki pozostał do wygaśnięcia abonamentu na rachunek bankowy
Użytkownika/ Licencjobiorcy wskazany przez Użytkownika/ Licencjodawcę w drodze
korespondencji e-mail.
6. Użytkownik/ Licencjobiorca może wypowiedzieć Umowę o świadczeniu usług korzystania z
serwisu i świadczenia usług serwisowych ze skutkiem natychmiastowym przez przesłanie
oświadczenia w drodze korespondencji e-mail Usługodawcy / Licencjodawcy w przypadku gdy
Użytkownik / Licencjobiorca zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności
edukacyjnej. W takim przypadku opłata abonamentowa uiszczona przez Użytkownika /
Licencjobiorcę nie podlega zwrotowi. Nie zwalnia to Użytkownika / Licencjobiorcy z obowiązku
uiszczenia wszystkich pozostałych części opłaty abonamentowej wynikających z zawartej
Umowy.
7. Umowa o świadczenie usług korzystania z serwisu i świadczenia usług serwisowych wygasa,
jeżeli, którakolwiek ze stron wypowie Umowę licencyjną o korzystanie z serwisu i świadczenie
usług serwisowych i/lub Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zwrot opłaty
abonamentowej następuje na zasadach określonych w wypowiadanej umowie.
8. Wypowiedzenie, wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy o świadczenie usług korzystania z
serwisu i usług serwisowych powoduje utratę prawa korzystania z Serwisu przez użytkowników
kont Użytkownika.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w Dokumentach stanowiących Integralną
część Regulaminu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw właściwych.
2. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem / Licencjobiorcą a Usługodawcą /
Licencjodawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy / Licencjodawcy.
4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy użytkownikami kont Użytkownika, a Usługodawcą/
Licencjodawcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny na zasadach ogólnych.
5. W przypadku uznania, któregoś z postanowień niniejszego Regulaminu lub Dokumentów
stanowiących Integralną część Regulaminu za nieważne zastosowanie w tym zakresie będą miały
przepisy obowiązującego prawa. Nieważność postanowienia nie skutkuje nieważnością całego
Regulaminu.

