
Regulamin korzystania z portalu Sekocenbud.NET. 

1. Postanowienia ogólne 

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ośrodek 

Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. w ramach 

portalu cenowego Sekocenbud.net. 

Definicje: 

Ustawa – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 

Nr 144 poz. 1204 ze zmianami) 

Dostawca – Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, wpisany przez Sąd Rejonowy 

dla  m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru 

Przedsiębiorców pod nr KRS 0000092639, NIP: 526-021-04-41 Regon 001266562, kapitał 

zakładowy w wysokości 109 800zł w całości opłacony. 

Odbiorca (użytkownik) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z portalu sekocenbud.net 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i 

oprogramowania zapewaniających przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i 

odbieranie danych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zmianami) 

Portal cenowy – system teleinformatyczny będący własnością dostawcy, zawierający i 

udostępniający dane Odbiorcom. 

Konto użytkownika – zgromadzone w systemie teleinformatycznym informacje o loginie, 

haśle, o zgromadzonych punktach o historii rozliczeń, 

Punkty (punkty dostępowe) – jednostka rozliczeniowa w dostępie do płatnych danych w 

portalu cenowym. 

Doładowanie konta – zakup punktów dostępowych powodujący zwiększenie ich stanu na 

koncie użytkownika. 

Dane dostępowe do portalu cenowego – login (nazwa użytkownika) oraz hasło wybrane 

przez odbiorcę w procesie rejestracji w portalu cenowym. Jako dane dostępowe należy 

rozumieć również dostęp do adresu e-mail odbiorcy w zakresie działania procedury 

odzyskiwania utraconego hasła. 

1. Rodzaj i zakres usług  

1. Dostawca świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach portalu cenowego 

Sekocenebud.net 

2. Dostawca świadczy usługi na podstawie i w zakresie przedstawionym w 

niniejszym regulaminie oraz zgodnie z zamówieniami złożonymi przez 

Odbiorców. 



3. Niezależnie od usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu, 

dostawca może świadczyć inne usługi na podstawie indywidualnych umów 

zawieranych z odbiorcami. Zapisy zawarte w umowach mają pierwszeństwo 

nad regulaminem, w sprawach nieuregulowanych umowami obowiązują zapisy 

niniejszego regulaminu. 

4. Dostawca może rozszerzyć zakres oferowanych usług. 

2. Warunki świadczenia usług  

1. Zawarcie umowy następuje w momencie rejestracji w portalu cenowym i 

zaakceptowaniu niniejszego regulaminu przez Odbiorcę. 

2. Po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się do portalu cenowego Odbiorca ma 

dostęp do wszystkich bezpłatnych informacji w nim zawartych oraz informacji 

o koszcie dostępu do płatnych danych wyrażonym w punktach. 

3. Odbiorca ma prawo do zakupu punktów dostępowych w pakietach i cenach 

ustalonych przez Dostawcę. Sprzedaż punktów dostępowych odbywa się za 

pośrednictwem portalu cenowego. Koszt punktów oraz wielkość pakietów 

może ulegać zmianom w czasie. 

4. Płatność za punkty dostępowe może być realizowana przy pomocy systemów 

PayPal oraz Przelewy24 lub przed dokonanie wpłaty na konto dostawcy 

zgodnie z informacjami (numer rachunku, tytuł przelewu) wyświetlonymi 

Odbiorcy w procesie zakupu punktów. 

5. Każdorazowy zakup punktów dostępowych dokumentowany jest fakturą VAT 

lub paragonem fiskalnym w przypadku Odbiorców nie prowadzących 

działalności gospodarczej lub nie posiadających osobowości prawnej. 

6. Punkty dostępowe zakupione przez odbiorcę ewidencjonowane są na koncie 

użytkownika. 

7. Punkty dostępowe mogą być wykorzystane w terminie do trzech miesięcy od 

ostatniego doładowania. Dane zakupione przy wykorzystaniu punktów 

dostępne są przez okres trzech miesięcy od daty ich zakupu. 

8. Odbiorca zobowiązany jest do korzystania z portali cenowego w sposób 

zgodny z prawem, zapisami regulaminu i z poszanowaniem praw autorskich i 

własności intelektualnej Dostawcy. 

9. Wszystkie informacje zawarte w portalu cenowym, jego układ i każdy inny 

element podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 

80, poz. 904 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 128, poz. 1402) 

10. Dostawca może wstrzymać dostęp Użytkownikowi, jeżeli nastąpiło 

wykorzystanie zasobów Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem. 

Jednoznacznie oznacza to rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia 

11. Informacje zamieszczone w portalu cenowym nie stanowią oferty dostawców 

w myśl Kodeksu Cywilnego 

12. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się 

w portalu cenowym bez zgody Dostawcy. 

13. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swoich danych dostępowych 

do portalu cenowego innym osobom, w celu nieautoryzowanego korzystania z 

płatnych baz cenowych 

14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie Portalu 

wynikające z oprogramowania lub sprzętu stosowanego przez Użytkownika 

jak również za przerwy w pracy portalu wynikające z przyczyn niezależnych 

od Dostawcy. 



15. Dostawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania 

portalu cenowego w celu modyfikacji lub serwisowania, bez wcześniejszego 

powiadomienia o tym fakcie. Dostawca dołoży starań aby przerwy techniczne 

w jak najmniejszym stopniu utrudniały korzystanie Odbiorcom z portalu 

cenowego. 

3. Wymagania sprzętowe 

Korzystanie ze portalu cenowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez 

system teleinformatyczny, z którego korzysta Odbiorca następujących minimalnych 

wymagań technicznych  

1. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 11.x, Mozilla 

Firefox w wersji co najmniej 38.x, Google Chrome w wersji co najmniej 43.x z 

włączoną obsługą javascript oraz cookies. 

2. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x748 pikseli. 

3. Posiadanie aktywnego konta e-mail na które mogą być wysyłane przez portal 

cenowy wiadomości techniczne i aktywacyjne 

4. Postępowanie reklamacyjne i warunki odstąpienia od umowy  

1. W razie wystąpienia przyczyn uniemożliwiających Odbiorcy korzystanie z 

usług portalu cenowego, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Dostawcę telefonicznie bądź pisemnie na adres elektroniczny Dostawcy 

2. Reklamacje można zgłaszać na adres Dostawcy lub pocztą elektroniczną na 

adres sprzedaz@sekocenbud.pl 

3. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu 

Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do 

odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, 

składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je 

na adres sprzedaz@sekocenbud.pl. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w 

przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać 

zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 

5. Zwrot zapłaconej należności za punkty dostępowe, które nie zostały jeszcze 

wykorzystane do zakupu treści w portalu cenowym jest możliwy wyłącznie w 

przypadku konsumentów w ramach dozwolonego prawem odstąpienia od 

umowy zawartej na odległość. 
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