Regulamin Promocji “Autenti Enterprise”

I.

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji specjalnej pod nazwą “Autenti
Enterprise” (dalej zwanej „Promocją”), dotyczącej świadczenia na rzecz Uczestnika konsultacji w
zakresie wykorzystania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Autenti w ramach
prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej.
2. Organizatorem Promocji jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8,
61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości
4.797.900,00 złotych (dalej jako „Autenti”). Z Autenti można kontaktować się w drodze formularza
kontaktowego dostępnego na stronie https://autenti.com/pl/kontakt-obsluga-klienta, czatu, a także
pod numerem telefonu: +48 22 29 05 112 lub mailowo pod adresem: support@autenti.com.
3. Promocja trwa od 18 listopada do 31 stycznia 2022 włącznie.
II.

Warunki Promocji
1. Promocja skierowana jest do podmiotów posiadających status przedsiębiorcy zgodnie z definicją
zawartą art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którzy w co
najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali jeden z następujących warunków:
— zatrudniali średniorocznie co najmniej 50 pracowników;
— osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych przekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów ich
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 10
milionów euro;
(dalej jako: „Uczestnik”).
2. Po otrzymaniu od Autenti potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji, Uczestnik
uprawniony jest do nieodpłatnego skorzystania z konsultacji świadczonej przez Autenti na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Przedmiot konsultacji stanowią kwestie związane z możliwością wykorzystania usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Autenti w ramach działalności gospodarczej
prowadzonej przez Uczestnika. Autenti zastrzega, że zakres konsultacji nie obejmuje doradztwa
świadczonego w ramach wykonywania zawodów regulowanych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a i
ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych), doradztwa podatkowego czy doradztwa z zakresu usług
księgowych.
4. Łączny wymiar czasowy konsultacji świadczonych przez Autenti na rzecz Uczestnika w ramach
Promocji nie może przekroczyć 9 godzin, zgodnie z rozliczeniem godzinowym przedstawionym
przez Autenti. Konsultacje odbywają się w terminie ustalonym wspólnie przez Uczestnika i Autenti,
jednak nie później niż do dnia zakończenia Promocji zgodnie z pkt I.3 niniejszego Regulaminu.
Autenti poinformuje Uczestnika o wykorzystaniu limitu godzin, o którym mowa powyżej. Po
wykorzystaniu limitu godzin Autenti i Uczestnik mogą indywidualnie ustalić warunki dalszej
współpracy, w tym jej zakres, wymiar czasowy oraz wynagrodzenie należne Autenti.
5. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych Polityką Ochrony
Prywatności, dostępną na stronie https://autenti.com/pl/regulaminy/polityka-ochrony-prywatnosci.

III.

Pozostałe postanowienia
1. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie
warunków. Podmiot, który nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie jest
uprawniony do korzystania z Promocji.
2. Autenti nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Promocji niewłaściwych
danych.
3. Autenti ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkodę wyrządzoną na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejszym Regulaminem, z
wyłączeniem utraconych korzyści. W stosunku do przedsiębiorców odpowiedzialność Autenti jest
ograniczona do szkody wyrządzonej działaniem umyślnym lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w
szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych
obyczajów w związku z uczestnictwem w Promocji, upoważnia Autenti do wyłączenia Uczestnika z
Promocji.
5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Autenti.
6. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnik może składać
za pomocą
formularza
kontaktowego
dostępnego
na
stronie
https://autenti.com/pl/kontakt-obsluga-klienta lub pisemnie na adres siedziby Autenti wskazany w
pkt I. ust. 2. Postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie
Autenti.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie
postanowienia
Regulaminu
Platformy
Autenti,
dostępnego
na
stronie
https://autenti.com/pl/regulaminy/regulamin-platforma-autenti.
8. Autenti zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie w jakim nie umniejsza to praw
Uczestników będących konsumentami. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą
ogłoszenia w ramach Platformy Autenti, chyba że w ogłoszeniu wskazano inaczej.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://autenti.com/pl/dla-srednich-i-duzych-firm .

