Regulamin korzystania z serwisu internetowego admonit
należącego do Instytutu Monitorowania Mediów. Niniejszy regulamin określa warunki
korzystania z darmowej 7-dniowej wersji serwisu internetowego admonit.
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I. Postanowienia ogólne
Właścicielem oraz producentem serwisu internetowego admonit.pl świadczącego usługę polegającą
na analizie wydatków reklamowych („admonit”) jest Instytut Monitorowania Mediów (zwany dalej
„IMM”).
Formularz zamawiania 7-dniowego testowania usługi admonit jest dostępny w trybie on-line
na stronie internetowej http://www.imm.com.pl/admonit_monitoring_reklam.
Warunkiem korzystania z usługi admonit jest zapoznanie się z treścią regulaminu oraz wyrażenie
przez Użytkownika zgody na warunki określone w regulaminie.
7-dniowy testowy dostęp do modułu analitycznego jest bezpłatny. W przypadku wyrażenia chęci
skorzystania z usługi admonit za opłatą, Użytkownik będzie musiał w wyraźny sposób udzielić zgody
na miesięczny abonament za dostęp do usługi admonit.
Otrzymany login i hasło umożliwią Użytkownikowi dostęp do usługi admonit.
II. Uprawnienia i obowiązki Użytkownika
Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą,
dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
Użytkownik może tylko jeden raz zarejestrować się do 7-dniowego testowania usługi.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji
elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych IMM następujących
treści:
a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Instytutu,
b. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej korzystania z usługi
admonit po zakończeniu testów.
Użytkownik w każdej chwili może zgłosić zauważony błąd lub sugestię usprawnienia serwisu,
poprzez formularz dostępny na stronie lub na adres email: imm@imm.com.pl.
W przypadku, gdy Użytkownik nie zaloguje się do usługi admonit, jego konto oraz dane osobowe
zostaną usunięte z bazy usługi admonit.

III. Ochrona danych osobowych
1. W momencie akceptacji regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez IMM, zgodnie z warunkami regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest IMM, który dokonuje przetwarzania
danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
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3. IMM jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych Użytkownika. W szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. IMM zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu
o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5. IMM może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika to jest dane charakteryzujące sposób
korzystania przez Użytkownika z usługi admonit takie jak:
a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika;
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny,
z którego korzysta Użytkownik;
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi
admonit;
d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usługi admonit.
6. Po zakończeniu korzystania z usługi admonit przez Użytkownika IMM nie będzie przetwarzać jego
danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są:
a. niezbędne do rozliczenia usługi admonit oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za
korzystanie z usługi admonit;
b. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi admonit;
c. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia,
zwracając się w tym celu pisemnie do IMM. W przypadku usunięcia danych warunkujących
korzystanie z usługi admonit Użytkownik traci możliwość korzystania z usług i jego to jednoznaczne
z usunięciem konta użytkownika.
8. IMM informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne
wiadomości od IMM związane ze świadczeniem usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w panelu ustawień konta.
IV. Postanowienia końcowe
1. Użytkownik korzysta wygenerowanych z usługi admonit danych na wyłączne, własne ryzyko i nie
służą mu z tytułu ich wykorzystania jakiekolwiek roszczenia wobec IMM, włączając w to roszczenia
o utratę zysków lub inne przypadkowe, pochodne lub pośrednie szkody wynikające z użycia danych
wygenerowanych z usługi admonit.
2. IMM dołoży najwyższej staranności, aby zawarte w usłudze admonit informacje były rzetelne
i zgodne z prawdą, jednakże IMM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki, błędy lub
nieprawdziwość danych zamieszczonych w usłudze admonit wynikające z przyczyn nie leżących po
stronie IMM.
3. IMM nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usługi admonit wynikające z awarii
lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza
wpływem IMM.
4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu
teleinformatycznego, IMM ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia
usług, bez wcześniejszego powiadomienia w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
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5. Użytkownik korzystający z usługi admonit akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
6. O każdych zmianach w Regulaminie IMM Użytkownik będzie powiadomiony.
7. Ewentualne spory związane z wykładnią i wykonywaniem Regulaminu, jak również skutkami jego
nieprzestrzegania przez Użytkownika, niebędącego konsumentem, poddane zostają wyłącznej
jurysdykcji sądów miejscowo właściwych dla siedziby IMM.
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