
1 

REGULAMIN  

REGULAMIN AKCJI #KONFIGURAKCJA 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1 Przedmiotem Umowy jest licencja na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej 

Legalis w wersji on line („System”) w okresie 90 dni, w ramach akcji #KonfigurAkcja 

(„Akcja”). System składa się z oprogramowania, podstawowej bazy aktów 

prawnych, orzeczeń i wzorów pism („Baza”) oraz modułów tematycznych i 

specjalistycznych.  

1.2. Akcja kierowana jest do kancelarii prawnych, notarialnych, firm oraz instytucji dalej 

łącznie zwanych („Użytkownicy”) a każdy z nich osobno („Użytkownikiem”). 

1.3 Organizatorem Akcji jest Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(00-203), przy ul. Bonifraterskiej 17 („Wydawnictwo”). 

1.4 Umowa zostaje zawarta a licencja udzielona Użytkownikom, którzy zgłoszą się do 

Wydawnictwa, do godz. 23:59 dnia 25 maja 2020 r. poprzez prawidłowe 

wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza kontaktowego („Formularz 

kontaktowy”) na stronie www https://legalis.pl/oferta/konfigurakcja/, w tym 

przesłanie pliku pdf z wygenerowaną przez stronę www.konfigurator.legalis.pl 

(„Konfigurator”), poprawną konfiguracją Systemu, wskazaną w ust. 2.2. 

Wydawnictwo skontaktuje się niezwłocznie, nie później jednak niż do 2 czerwca 

2020 r., z Użytkownikami, którzy dokonali poprawnie czynności wskazanych w 

niniejszym ustępie. 

1.5 Z Akcji wyłączone są moduły tematyczne: Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, 

Prawo spółek handlowych. 

1.6 Licencja zostaje udzielona Użytkownikowi na okres 90 dni od momentu przekazania 

mu dostępu do Systemu, z zastrzeżeniem, że nie na dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.  

1.7 Akcja nie jest kierowana do konsumentów w rozumieniu art. 22i kodeksu cywilnego. 

1.8 Warunkiem udzielenia Użytkownikowi licencji jest akceptacja przez niego 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

1.9 Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest złącznik zasady przetwarzania danych 

osobowych w wersji 1.3. („ZPDO”). 

 

§ 2. ZASADY DOSTĘPU DO SYSTEMU 

https://legalis.pl/oferta/konfigurakcja/
http://www.konfigurator.legalis.pl/
https://legalis.pl/wp-content/uploads/2020/05/ZPDO_wesja_1.3.pdf
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2.1 System w Akcji dostępny jest wyłącznie w wersji on-line.  

2.2 System w Akcji dostępny jest dla Użytkowników tylko i wyłącznie w następującej 

konfiguracji: 

2.2.1 System dostępny jest dla Użytkowników tylko i wyłącznie na 1 stanowisku 

indywidualnym. Stanowisko indywidualne - dostęp dla 1 użytkownika, 

identyfikowanego przez unikalny adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas 

zawierania Umowy w sposób wskazany w ust. 1.4 . Do jednego stanowiska 

indywidualnego może być przyporządkowany tylko jeden adres e-mail. 

2.2.2 Baza prawa, jeden moduł tematyczny w wersji Standard, jeden moduł tematyczny 

(inny niż wybrany w wersji Standard) w wersji Premium, jeden moduł 

specjalistyczny spośród: Beck KRS, Generator wniosków KRS, Translator, Monitor 

Prawno-Gospodarczy.  

2.3 Z Akcji wyłączone są moduły tematyczne Standard oraz Premium: Prawo cywilne; 

Postępowanie cywilne; Prawo spółek handlowych oraz moduły specjalistyczne 

niewskazane w ust. 2.2. pkt 2.2.2.  

2.4 Wybranie konfiguracji Systemu innej niż wskazana w ust. 2.2 lub wybranie modułów 

wyłączonych z Akcji, wskazanych w ust. 2.3, spowoduje uznanie zgłoszenia za 

błędne i odrzucenie go. 

 

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA DOSTĘPU DO SYSTEMU 

3.1 Warunkiem korzystania z Systemu jest spełnienie wymagań, o których mowa w 

niniejszym paragrafie.  

3.2 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z wersji on-line Systemu wskazane są 

na stronie www.legalis.pl. Wymagania techniczne mogą ulec zmianie, jednakże 

zmiany takie nie wymagają uprzedniego poinformowania Użytkownika przez 

Wydawnictwo, nie oznaczają zmiany niniejszego Regulaminu, nie oznaczają 

naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Wydawnictwo ani nie 

uprawniają Użytkownika do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy zawartej w 

sposób wskazany w ust. 1.4. Użytkownik ma obowiązek samodzielnie sprawdzać, 

czy spełnia warunki techniczne. 

3.3 Wydawnictwo nie odpowiada za niedziałanie lub nieprawidłowe działanie Systemu 

w związku z niespełnianiem przez Użytkownika warunków technicznych.  
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3.4 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W 

razie otrzymania przez Wydawnictwo urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej 

wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych 

przez Użytkownika, Wydawnictwo może uniemożliwić dostęp do tych danych. 

Wydawnictwo nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za 

szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. 

Wydawnictwo powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do danych o treści 

bezprawnej.  

 

§ 4. ZAKRES LICENCJI 

4.1 Licencja udzielona Użytkownikowi na podstawie Umowy jest nieodpłatna, 

niewyłączna, nieprzenoszalna i obowiązuje na terytorium całego świata przez okres, 

o którym mowa w ust. 1.6 powyżej.  

4.2 Wydawnictwo zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Systemu poprzez łączenie 

się z serwerem Wydawnictwa za pomocą udostępnionego Użytkownikowi 

stanowiska indywidualnego.  

4.3 Wydawnictwo udziela Użytkownikowi licencji na pobieranie danych z baz danych 

wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu.  

4.4 Zakazane jest jednoczesne korzystanie z Systemu przez większą liczbę 

użytkowników niż to jest wskazane podczas zawierania Umowy przez Użytkownika, 

w sposób wskazany w ust. 1.4 oraz wtórne wykorzystanie baz danych stanowiących 

część Systemu.  

 

§ 5. AKTUALIZACJE 

5.1 Licencja udzielona na podstawie Umowy zawieranej w sposób wskazany w ust. 1.4 

obejmuje również aktualizacje Systemu.  

5.2 Aktualizacje Systemu dokonywane są co najmniej raz w tygodniu.  

 

§ 6. GWARANCJA JAKOŚCI; ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWNICTWA 

6.1 Wydawnictwo oświadcza, że System jest stworzony i modernizowany wedle 

najlepszej wiedzy Wydawnictwa, z należytą starannością.  
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6.2 Wyłącza się uprawnienia Użytkowników wobec Wydawnictwa z tytułu rękojmi, o 

których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny.  

6.3 Wydawnictwo nie odpowiada za działania osób trzecich. Wydawnictwo nie ponosi 

odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody 

związane z wykorzystaniem danych zawartych w Systemie lub brakiem możliwości 

korzystania z Systemu, niezależnie od przyczyny.  

6.4 Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń 

Użytkowników skutkujące brakiem możliwości korzystania z Systemu, jak również za 

skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników wymogów technicznych, o których 

mowa w § 3 ust. 3.2.  

6.5 Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 

6.6 Odpowiedzialność Wydawnictwa względem Użytkowników, z jakiegokolwiek tytułu 

zostaje wyłączona, z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z winy umyślnej 

Wydawnictwa.  

6.7 Wydawnictwo dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji 

prawdziwości prezentowanych danych. Wydawnictwo nie gwarantuje aktualności 

danych zawartych w Systemie. Wydawnictwo nie ponosi jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność danych zawartych w Systemie i 

skutki korzystania z Systemu.  

 

§ 7 OBOWIĄZYWANIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY 

7.1 Umowa zostaje zawarta na czas określony 90 dni od momentu przekazania 

Użytkownikowi dostępu do Systemu, w sposób wskazany w ust. 1.4. Po upływie 

okresu na jaki została zwarta Umowa, Wydawnictwo wyłączy Użytkownikowi dostęp 

do Systemu. 

7.2 Wydawnictwo ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 

przypadku gdy Użytkownik narusza zasady korzystania z Systemu określone w 

niniejszym Regulaminie lub prawa autorskie do Systemu.  

7.3 Stwierdzenie, że Użytkownik, który korzysta z Systemu, kopiuje z którejś z baz 

danych, dane w ilościach wskazujących na kopiowanie w nietypowym zakresie 

części lub całości bazy danych prowadzić będzie do zablokowania Użytkownikowi 



5 

REGULAMIN  

dostępu do Systemu oraz wypowiedzenia Użytkownikowi Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.  

 

§ 8 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

8.1 W związku z realizacją przedmiotu Umowy zawartej zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, Wydawnictwo uzyskuje dostęp do danych osobowych Użytkownika 

i/lub tych, których administratorem jest Użytkownik. W związku z tym, 

Wydawnictwo staje się Administratorem danych osobowych w rozumieniu 

przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - 

(„RODO”). Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawnictwo zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz ustawą o ochronie 

danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r. Dokładne zasady przetwarzania danych 

znajdują się w ZPDO oraz na stronie internetowej pod adresem www.legalis.pl 

8.2 Wydawnictwo może przetwarzać na podstawie Umowy zawartej zgodnie z 

niniejszym Regulaminem dane osobowe Użytkownika oraz dane osobowe 

udostępnione lub powierzone przez Użytkownika, niezbędne do nawiązania, 

ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania niniejszej Umowy, a także dane 

niezbędne do korzystania z Systemu, w szczególności: 

8.2.1 nazwisko i imię Użytkownika; 

8.2.2 PESEL Użytkownika; 

8.2.3 adres zameldowania na pobyt stały Użytkownika; 

8.2.4 adres do korespondencji Użytkownika; 

8.2.5 adresy elektroniczne Użytkownika. 

8.2.6 nazwiska i imiona pracowników lub współpracowników Użytkownika 

8.2.7 adresy elektroniczne pracowników i współpracowników Użytkownika 

8.2.8 inne dane osobowe powierzone przez Użytkownika na podstawie Umowy 

powierzenia.  

8.3 Wydawnictwo może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez 

Użytkownika z Systemu w wersji on-line: 
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8.3.1 oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie powyżej 

wymienionych danych; 

8.3.2 oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system 

teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik; 

8.3.3 informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z 

Systemu; 

8.3.4 informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Systemu. 

8.4 Po zakończeniu korzystania z Systemu przez Użytkownika Wydawnictwo nie będzie 

przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 8.2 niniejszego Regulaminu, 

za wyjątkiem tych danych, które są: 

8.4.1 niezbędne do rozliczenia z Użytkownikiem  

8.4.2 niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Systemu; 

8.4.3 dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy. 

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1 Wszelkie powiadomienia związane z niniejszym Regulaminem przeznaczone dla 

Użytkownika, mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej 

skierowanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany podczas 

zawierania Umowy w sposób wskazany w ust. 1.4, o ile niniejszy Regulamin nie 

przewiduje wyraźnie wymogu zachowania formy pisemnej.  

9.2 Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla 

siedziby Wydawnictwa lub jego następcy prawnego.  

9.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy 

prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy 

o ochronie baz danych.  

9.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020 r. 


