REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW
§ 1. Definicje pojęć
1. Platforma TDO – platforma internetowa programu TYLKO DLA ORŁÓW, skupiająca
integratorów KNX ABB.
2. Domena – unikalny adres internetowy, pod którym funkcjonuje platforma TDO:
www.abb.pl/energianajlepszych
3. Administratorem platformy TDO jest Jobdone marketing & sales suport z siedzibą w
Puszczykowie, Regon: 301493060, NIP: 777-135-90-62. Administrator działa na zlecenie
Organizatora, firmy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 04-713, ul.
Żegańska 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000004745 prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-030-44-84, kapitał zakładowy w
wysokości 350.655.734,00 zł, nr GIOŚ E 0008536WBW.
4. Regulamin - niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną i określa zakres
usług oraz sposób korzystania z TDO: w szczególności warunki korzystania z platformy TDO,
prawa i obowiązki uczestników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady
ochrony danych osobowych.
5. Profil (Moje Konto) – strona internetowa funkcjonująca w domenie, zakładana przez osobę
dokonującą Rejestracji w programie TYLKO DLA ORŁÓW. Jest zbiorem treści tekstowych,
graficznych oraz innych elementów umieszczonych w zakładce Moje Konto.
6. Użytkownik – osoba fizyczna (integrator KNX ABB reprezentujący firmę posiadającą umowę
handlową z ABB), która w imieniu własnym lub w imieniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, poprzez akceptację Regulaminu
i przejście procedury rejestracyjnej, wchodzi w posiadanie Profilu (Moje Konto) na platformie
TDO. W programie TYLKO DLA ORŁÓW mogą wziąć udział wyłącznie firmy specjalizujące się w
wykonawstwie instalacji KNX, posiadające umowę handlową z ABB sp. z o.o. i zaproszone przez
ABB do udziału w programie. Jeśli chcesz zostać partnerem ABB i przystąpić do programu –
prosimy o kontakt z ABB Contact Center: +48 2222 3 7777.
7. Rejestracja - czynność polegająca na aktywacji Profilu (Moje Konto).
8. Logowanie/Zalogowanie - czynność polegająca na podaniu nazwy Użytkownika, która jest jego
adresem e-mail podanym w formularzu rejestracji oraz hasła w formularzu logowania na
platformie TDO.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Platforma TDO umożliwia Użytkownikom założenie indywidualnego profilu (Moje Konto) i
gromadzenie na nim aktywności premiowanych w programie TYLKO DLA ORŁÓW, zapoznanie
się z regulaminem i mechaniką programu, śledzenie aktualnych promocji i nowości
produktowych ABB oraz bieżącą obserwację rankingów.
2. Warunkiem korzystania z Platformy TDO jest rejestracja.
3. Rejestrując się na platformie TDO Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.

4. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik
zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta.
5. Regulamin może zostać zmieniony, przy czym na łamach Platformy TDO zawsze dostępna jest
jego aktualna i obowiązująca wersja.
6. Administrator Platformy TDO będzie informować o wszelkich zmianach Regulaminu.
7. Zalogowanie się na Platformie TDO jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu (zgodnie z datą
zalogowania).
§ 3. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie nabycia
i eksploatacji Profilu (Moje Konto)
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie nabycia i eksploatacji Profilu (Moje
Konto) zostaje zawarta z chwilą Rejestracji na Platformie TDO. Rozpoczęciem korzystania z
usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na Platformie TDO. Usługi
świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym Zalogowaniu się do
platformy TDO i akceptacji regulaminu.
2. Korzystanie z Platformy TDO jest bezpłatne.
3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na platformie TDO. Dane należy
wprowadzać w polach do tego przeznaczonych. W przypadku usunięcia tych danych
Użytkownik traci możliwość korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW.
4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych
danych, Administrator Platformy TDO ma prawo:
o wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
o zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy lub
o skasować Konto Użytkownika w trybie natychmiastowym.
5. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych
przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych
dokumentów potwierdzających te dane.
6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz
danych udostępnionych w utworzonym przez Niego Profilu (Moje Konto) odbywa się za jego
zgodą wyrażoną przy Rejestracji poprzez akceptację Regulaminu.
7. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie
nabycia i eksploatacji Profilu (Moje Konto) poprzez samodzielne skasowanie Profilu (Moje
Konto) z poziomu Panelu administracyjnego albo pisemne zgłoszenie żądania jego usunięcia
Administratorowi Platformy TDO, którzy mają 5 dni roboczych na usunięcie Profilu (Moje
Konto) Użytkownika, licząc od dnia doręczenia pisemnego zgłoszenia żądania przez
Użytkownika. Żądanie należy zgłosić na adres info@energianajlepszych.pl
8. Administrator Platformy TDO ma prawo rozwiązać umowę poprzez skasowanie Profilu jeśli
zachodzi którakolwiek z przesłanek określonych w § 7 Regulaminu.
§ 4. Prawa i obowiązki Administratora
1. Administrator platformy TDO zobowiązany jest do utrzymania Profilu Użytkownika
nieodpłatnie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, bez wyznaczania limitów:
transferu danych oraz powierzchni dyskowej.

2. Administrator platformy TYLKO DLA ORŁÓW zobowiązany jest do realizacji następujących
zadań:
o aktywacja Profilu (Moje Konto),
o wprowadzenie aktywności zgłoszonych przez Użytkownika,
o wprowadzenie nowych funkcjonalności platformy TDO.
3. Administrator platformy TDO zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na zapytania,
reklamacje, uwagi i zażalenia Użytkowników w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od
daty zapytania. Wszelkie zapytania, reklamacje, uwagi i zażalenia należy kierować w formie
pisemnej na adres info@energianajlepszych.pl
4. Administrator platformy TDO oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za:




jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niepoprawnym zapisem
lub odczytem informacji, w szczególności błędem bazy danych, awarią sprzętu itp.,
skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
skutki nieprawidłowego działania publicznej sieci telefonicznej lub teleinformatycznej,
sieci krajowych, międzyoperatorskich lub międzynarodowych, awarii linii energetycznych
bądź innych awarii leżących poza wpływem Platformy TDO.
§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo do wykorzystania Profilu (Moje Konto) w celu udziału w programie
TYLKO DLA ORŁÓW, w tym gromadzenia aktywności objętych programem oraz udziału w
promocjach specjalnych.
2. W ramach eksploatacji Profilu (Moje Konto), oraz innych stron funkcjonujących w domenie
www.abb.pl/energianajlepszych, Użytkownik ma prawo do wprowadzania treści, grafiki oraz
umieszczania filmów, z uwzględnieniem § 6. Regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
4. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania wyłącznie jednego Profilu (Moje Konto).
5. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania hasła do swojego Konta w platformie TDO
nieupoważnionym przez Niego osobom trzecim.
6. Użytkownik zobowiązany jest do niekorzystania z Kont, a w szczególności z Profili należących
do innych Użytkowników.
7. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Administratora platformy TDO o możliwości
posiadania przez nieupoważnioną przez Niego osobę trzecią hasła do jego Konta bądź Konta
innego Użytkownika.
8. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania zasady kultury wypowiedzi w treściach
zgłaszanych przez niego aktywności.
9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich osób trzecich przy publikacji
jakichkolwiek treści w obrębie platformy TDO, zgodnie z § 6. Regulaminu.
10. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.
§ 6. Prawa autorskie

1. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do danych, wizerunku, treści, w tym: zdjęć,
filmów oraz wpisów tekstowych lub innych informacji zamieszczanych przez niego na
platformie TDO lub dysponuje upoważnieniem do swobodnego nimi dysponowania.
2. Użytkownik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie publikowanych
przez Niego na platformie TDO danych graficznych, tekstowych oraz filmów.
§ 7. Usunięcie Konta Użytkownika z platformy TDO
Administrator platformy TDO ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli:
1. Użytkownik posiada więcej niż jeden Profil (w takim wypadku usunięte mogą zostać wszystkie
oprócz najstarszego).
2. Podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji i/lub zgłaszania aktywności dane są fałszywe.
3. Zgłaszane przez Użytkownika aktywności naruszają prawa autorskie osób trzecich.
4. Użytkownik wykorzystuje Profil (Moje Konto) na platformie TYLKO DLA ORLÓW w celach
niezgodnych z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub innymi zasadami ogólnie
rozumianej etykiety.
§ 8. Własność intelektualna i polityka prywatności
1. Zgłoszenie do publikacji wszelkich treści przez Użytkownika jest równoznaczne ze zgodą na
publikację tych treści przez Administratora platformy TDO.
2. Akceptując regulamin Użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i
wykorzystywanie danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych przez
Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z
1997 r.).
3. Użytkownik ma wgląd w podane przez siebie dane osobowe i może modyfikować je celem
korekty.
4. Podając swoje dane osobowe Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność z danymi
faktycznymi.
5. Wykorzystanie treści platformy TDO w innym celu niż do użytku własnego wymaga pisemnej
zgody Organizatora. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści zamieszczone na
platformie TDO podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i innych przepisów prawa.
§ 9. Polityka Cookies
1. Platforma TDO nie pobiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Internauty i przeznaczone są do korzystania
z platformy TDO.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:





dostosowania zawartości stron internetowych platformy TDO do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania z niej,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Internauci korzystają z
platformy TDO, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie platformy TDO ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach platformy TDO stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Internauty do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
w na platformie TDO (np. brak zapamiętywania haseł Użytkowników).
6. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Internauty, mogą być wykorzystywane
również przez współpracujących z Organizatorem reklamodawców oraz partnerów.

