Regulamin korzystania z Kartoteki Online
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin określa zasady korzystania z Kartoteki Online, w szczególności zakładania, udostępniania i
wykorzystywania indywidualnego konta Użytkownika, zapewniającego dostęp do oferowanych usług przez
GGKO Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących Użytkowników.
2. Postanowienia Regulaminu są dla Stron wiążące.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną .
§2
Kartoteka Online dostępna jest pod adresem http://kartotekaonline.pl
§3
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest GGKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

II. WARUNKI UTWORZENIA I UDOSTĘPNIENIA KONTA
§4
1. Utworzenie i udostępnienie Odbiorcy konta w Kartotece Online ma miejsce po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
 dostarczenie osobiście do GGKO Sp. z o.o., w którego ewidencji należy zarządzana nieruchomość,
prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego wniosku o założenie konta
 posiadanie osobistego aktywnego konta e-mail do którego ze względu na wykorzystanie go m.in. do
aktywacji dostępu do Kartoteki Online oraz zmian hasła nie mają dostępu osoby trzecie,
2. Zaleca się, korzystając z usługi internetowego dostępu do konta Użytkownika, stosowanie aktualnych wersji
przeglądarek internetowych - Mozilla Firefox, Chrome, Opera (przeglądarki ogólnodostępne).
III. AKTYWACJA USŁUGI
§5
1. Odbiorca po złożeniu wniosku - otrzymuje login i hasło, którym posługuje się przy pierwszym logowaniu do
systemu.
2. Login i hasło przyporządkowane są tylko jednemu Użytkownikowi.
3. Hasło nadawane jest przez GGKO Sp. z o.o. i służy do pierwszego zalogowania się w systemie. Po pierwszym
logowaniu Użytkownik powinien dokonać zmiany hasła na dowolnie wybrane przez siebie, składające się z min.
8 znaków..
4. Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie korzystania z konta w Kartotece Online.
5. Przeglądane dane, znajdujące się na koncie Użytkownika, są aktualizowane raz w tygodniu
6. Zakończenie korzystania z przeglądania danych następuje przez wylogowanie się z systemu.
IV. ZASADY KORZYSTANIA
§6
1. Z usługi może korzystać wyłącznie Użytkownik.
2. Użytkownik po zalogowaniu do systemu ma dostęp między innymi do następujących danych::
- Naliczone obciążenia ( opłaty na dzień),
- Wpłaty,
- Saldo konta,
- Miary (powierzchnia użytkowa, liczba osób, udział w nieruchomości),

V.ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ
§7
1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane we wniosku oraz za dyspozycje
przekazane poprzez Kartotekę Online .
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Kartoteki Online zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a przede wszystkim do:
 nie udostępniania danych dostępu osobom trzecim
 nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Kartoteki
 nie podejmowania działań mających na celu ustalenie haseł dostępu innych użytkowników serwisu
 wylogowania się po zakończeniu korzystania z serwisu
 poinformowania GGKO Sp. z o.o. o nieprawidłowościach w działaniu serwisu.
3. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku jest zobowiązany do ich aktualizacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. GGKO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na stronie GGKO Sp. z o.o. w Warszawie
(www.ggko.pl) i wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

