Regulamin świadczenia Usług przez
epity.pl
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin opisuje i wyjaśnia zasady korzystania z serwisu epity.pl,

2.

3.

a.

b.
c.
4.

odpowiedzialność Organizatora i prawa oraz obowiązki Użytkownika, jak i
wszelkie niezbędne informacje regulacyjne.
Korzystając z serwisu epity.pl Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na wszystkie jego regulacje,
jednocześnie zobowiązując się do przestrzegania tych regulacji.
Wszelkie reklamacje będące rezultatem niezapoznania się z treścią
Regulaminu zostaną rozpatrzone negatywnie. Wszelkie reklamacje zostaną
rozpatrzone zgodnie z następującym trybem reklamacyjnym:
reklamacje odnośnie do Usług należy kierować w formie pisemnej za
pośrednictwem tradycyjnej poczty oraz listu poleconego na adres
Organizatora: Instytut Działań Twórczych, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
71/73, 90-558 Łódź, Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000323246,
REGON: 100639118
reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania listu
poleconego przez Organizatora
reklamacja zawierać winna dane osobowe osoby zgłaszającej, a więc imię,
nazwisko i adres e-mail, jak i opis przyczyny reklamacji
Serwis epity.pl jest udostępniany na zasadach szczegółowo określonych w
niniejszym Regulaminie.

II. Definicje i pojęcia
1. Pod pojęciem epity.pl należy rozumieć domenę: epity.pl, do jakiej wszelkie

prawa posiada Organizator,Instytut Działań Twórczych, z siedzibą w Łodzi,
90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 Krajowy Rejestr
Sądowy - nr KRS: 0000323246, REGON: 100639118
2. Pod pojęciem domeny epity.pl należy rozumieć serwis informacyjnoinformatyczny przyłączony do sieci Internet, umożliwiający Użytkownikowi
skorzystanie z:
- Aplikacji informatycznej PIT Format 2015,
- formularzy podatkowych aktywnych w formacie Pdf: PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-38 i PIT-39,
- formularzy podatkowych nieaktywnych w formacie Pdf: PIT-36, PIT-36L, PIT37, PIT-38 i PIT-39,
- oraz z treści opracowanych przez Organizatora, jak również z skorzystanie z
innych zasobów sieci Internet.

3. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez serwis epity.pl dostępny jest na

domenie: epity.pl.
4. Pod pojęciem Użytkownik należy rozumieć każdą osobę w dowolny sposób
korzystającą z zasobów serwisu epity.pl.
5. Pod pojęciem Usług świadczonych przez serwis epity.pl należy rozumieć:
a. usługi informacyjne: polegają one na udostępnianiu treści na życzenie
Użytkownika, czyli za pośrednictwem wyświetlenia stron o określonych
adresach URL, zawierają one zbiór Artykułów o charakterze publicystycznoblogowym z dziedziny podatkowej i rozliczeń PIT w Rzeczpospolitej Polski
oraz zbiór formularzy podatkowych PIT wymienionych w Rozdziale I p.2
niniejszego Regulaminu, oraz Aplikację informatyczną PIT Format 2015.
b. usługi komunikacyjne: polegają one na umożliwianiu Użytkownikowi
wypełnienia formularza kontaktowego określonego nazwą Kontakt z doradcą
podatkowym, poprzez co wiadomość e-mail wygenerowana przez
Użytkownika przekazana zostaje Organizatorowi.
c. usługi wyszukiwania: polegają one na umożliwianiu Użytkownikowi
skorzystania z opcji wyszukiwania i wyświetlania treści zapisanych w serwisie
epity.pl i/lub innych zasobach sieci Internet.
6. Ad. 5. a. Artykuły z uwagi na charakter publicystyczno-blogowy, zgodnie z
niniejszym Regulaminem oraz intencją Organizatora serwisu epity.pl nie mogą być
interpretowane jako wykładnia merytoryczna zgodna z przepisami ordynacji
podatkowej Rzeczpospolitej Polski.
7. Ad. 5. a. Aplikacja informatyczna będąca programem informatycznym o nazwie
PIT Format 2015 umożliwia Użytkownikowi wypełnienie podatkowego zeznania
rocznego PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 i/lub skorzystanie z opcji eDeklaracji. Program ten stanowi narzędzie informatyczne ułatwiające Użytkownikowi
rozliczenie podatkowe roczne po pobraniu i zainstalowaniu na swoim komputerze
spełniającym następujące wymagania techniczne (sprzętowe): Windows /2000, NT,
XP, Vista, 7, 8, 10/, lub stanowi narzędzie informatyczne ułatwiające Użytkownikowi
rozliczenie podatkowe roczne w trybie online, czyli bez konieczności jego
instalowania na swoim komputerze.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo do pełnego korzystania z Usług i treści serwisu epity.pl

w zgodzie z prawem Rzeczpospolitej Polski oraz zasadami poszanowania
własności intelektualnej.
2. Organizator zastrzega, iż Użytkownik korzystając z oferowanych przez
Organizatora Usług i treści winien czynić to zgodnie z normatywnymi
zasadami relacji społecznych i kultury.
3. Użytkownik zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności za
dowolne działania szkodliwe, których szkodliwość wynika z zachowań
Użytkownika niezgodnego z prawami i obowiązkami określonymi
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IV. Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator zastrzega, iż korzystanie z udostępnianych przez niego Usług i
2.

3.

4.

5.

treści możliwe jest na ryzyko Użytkownika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności administracyjnej, karnej, cywilnej ni
żadnej innej za korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych przez
Organizatora Usług i treści sprzecznie w stosunku do postanowień
niniejszego Regulaminu.
Organizator nie utożsamia się z wszystkimi opiniami/stanowiskami, jakie
udostępnia, co w szczególności dotyczy Artykułów szczegółowo opisanych w
Rozdziale II p. 6. niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania i wdrażania decyzji w
zakresie moderacji i administrowania zawartości świadczonych Usług i treści
bez poprzedzenia tychże w postaci poinformowania Użytkownika.
Organizator nie gwarantuje, iż korzystanie z świadczonych przez niego Usług
i treści zwolnione będzie z wszelkich usterek (np. zakłóceń wynikających z
awarii, działania siły wyższej, przerwy w dostawie sieci Internet), jak i nie
gwarantuje, iż treści merytoryczne przez niego udostępniane wywołają
wymierny/obiektywny rezultat w postaci np. użyteczności zasięgniętych przez
Użytkownika informacji. Tym samym Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, prawnej i/lub moralnej, za efekty wywołane przez
Użytkownika wskutek informacji udostępnionych przez Organizatora - pełną
odpowiedzialność i konsekwencje za własne decyzje na wszelkich polach
aktywności życiowej, podjęte na podstawie informacji udostępnianych przez
Organizatora ponosi Użytkownik.

V. Zasady techniczne świadczonych Usług
1. Użytkownik zobowiązuje się spełnienia we własnym zakresie następujących

warunków, niezbędnych do korzystania z serwisu epity.pl:
a. hardware
b. połączenie z siecią Internet
c. posiadanie aktualnej przeglądarki internetowej
d. posiadanie spełnionych wymagań technicznych (sprzętowych) określonych w
Rozdziale II p. 7 niniejszego Regulaminu
2. Organizator zastrzega, iż w przypadku serwisu epity.pl dla efektywnego
skorzystania z jego pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie i
zaakceptowanie Cookies. Działanie Cookies zostało szczegółowo określone w
odrębnym dokumencie o nazwie Polityka Cookies udostępnionym w serwisie
epity.pl.
3. Organizator zastrzega, iż niektóre treści udostępnione w serwisie epity.pl dla
efektywnego skorzystania z ich pełniej funkcjonalności mogą wymagać od
Użytkownika dysponowania aktualną wersją programu Adobe Reader.

4. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług za pośrednictwem sieci
Internet - Organizator wyjaśnia, iż umowa o świadczenie usług informacyjnych
zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem w momencie, gdy
Użytkownik wpisał do przeglądarki stosowny adres URL, który oferuje treści
udostępniane przez serwis epity.pl, zaś umowa ta zostaje rozwiązana w momencie,
gdy Użytkownik wpisał do przeglądarki odmienny/inny adres URL.

VI. Postanowienia dotyczące własności
intelektualnej
1. Treści, Usługi i informacje udostępniane przez Organizatora w serwisie

epity.pl oraz w zasobach sieci Internet chronione są prawem autorskim.
2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z zasobów wymienionych w
Rozdziale VI p. 1. niniejszego Regulaminu w ramach osobistego użytku i
zapotrzebowania.
3. Kopiowanie treści autorskich Organizatora bez poinformowania go o tym
fakcie, jest zabronione.

VII. Ochrona danych osobowych oraz prywatności
1. Organizator zastrzega, iż korzystanie przez Użytkownika z niektórych Usług

może wymagać podania określonych danych osobowych, jakie będą
przechowywane przez Organizatora, będącego jednocześnie Administratorem
danych osobowych Użytkownika, do czasu rozwiązania umowy o świadczeniu
Usług.
2. Organizator gwarantuje Użytkownikowi, iż respektuje jego prawo do
prywatności oraz ochrony danych osobowych.
3. Organizator informuje, iż w zakresie niektórych świadczonych Usług
gromadzi/przetwarza dane niebędące danymi osobowymi, konieczne do
świadczenia tychże Usług, zgodnie z zasadami Polityki Cookies.
4. Wszelkie dane Użytkownika niebędące danymi osobowymi wynikające ze
stosowania przez Organizatora struktury Cookies, Organizator gromadzi
wyłącznie do własnego użytku, zatem ujawnianie tych danych osobom
trzecim na mocy niniejszego Regulaminu jest niemożliwe, za wyjątkiem dwu
sytuacji:
a. jeżeli Organizator otrzyma zgodę Użytkownika celem świadczenia określonej
Usługi
b. jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa Rzeczypospolitej Polski, dane
Użytkownika mogą zostać wykorzystane w formie złączonej - celem
scharakteryzowania grupy/populacji Użytkowników serwisu epity.pl
5. Organizator przedkłada zapewnienie o swej staranności celem udzielenia
Użytkownikowi gwarancji chronienia informacji przekazanych mu przez Użytkownika.

VIII. Regulacje końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2016.
2. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą

stosownymi przepisami prawa Rzeczpospolitej Polski.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego

Regulaminu w dowolnym czasie, jednocześnie zapewniając o udostępnieniu
tych zmian pod następującym adresem:
http://epity.pl/images/stories/regulamin.pdf Korzystanie przez Użytkownika z
Usług i treści udostępnianych przez Organizatora po wprowadzeniu zmian do
niniejszego Regulaminu jest tożsame z ich zaakceptowaniem. Zmiany te
wchodzą w życie wraz z dniem ich udostępnienia pod ww. adresem.

