Rejestracja Odbiorcy na Portalu
Dokument stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Portalu
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Przeglądanie zawartości Portalu wymaga rejestracji
W celu rejestracji Odbiorcy na Portalu, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, w którym podać należy m.in.
pełną nazwę rejestrowanego Odbiorcy, adres jego siedziby wraz z nazwą kraju oraz numerem identyfikacji
podatkowej. Użytkownik rejestrujący O jest zobowiązany do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i
zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym. Użytkownik akceptuje także Regulamin oraz składa wymagane przez
Komputronik oświadczenia.
Użytkownik powinien załączyć w Portalu kopię dokumentów potwierdzających dane rejestrowe Odbiorcy, zgodnie z
wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego Odbiorcy oraz dane identyfikacji podatkowej.
Komputronik może uzależnić rejestrację Odbiorcy od załączania ww. dokumentów.
W celu pełnej aktywacji Konta Dostępowego Odbiorcy wymagane jest załączenie przez jednego z Użytkowników
Odbiorcy dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu Odbiorcy lub dokumentu
upoważniającego któregoś Użytkownika Odbiorcy do reprezentacji Odbiorcy wg formularzy dostępnych na stronie
Portalu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Odbiorcy. Upoważniony w ten sposób Użytkownik
(Admin) zarządzać będzie wszystkimi Kontami Użytkowników Odbiorcy poprzez ich dodawanie/usuwanie jak i
nadawanie/odbieranie im poszczególnych zakresów uprawnień do działania w imieniu Odbiorcy w Portalu.
Dokument, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany w Portalu w formie scanu w terminie 21 dni od
dnia rejestracji Odbiorcy. Po tym terminie, w przypadku braku przekazania ww. dokumentu Komputronik ma prawo
do usunięcia Konta Dostępowego Odbiorcy. Przyjmuje się, że upoważnienie, o którym mowa powyżej, przesłane w
postaci scanu ma moc oryginału.
Odbiorca może być reprezentowany na Portalu przez jednego uprawnionego Użytkownika albo przez wielu
Użytkowników, którym uprawnienia nadał Użytkownik Admin.
Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z wymaganymi dokumentami,
upoważnieniami, akceptacjami Regulaminu, a także złożonymi przez Odbiorcę oświadczeniami, Komputronik po
zweryfikowaniu danych może zarejestrować Odbiorcę na Portalu lub w uzasadnionych przypadkach odmówić
rejestracji.
Komputronik rejestruje Odbiorcę na Portalu, tworząc Konto Dostępowe dla Użytkownika Admin zgłoszonego w
formularzu rejestracyjnym, przy czym decyzję o założeniu Konta Dostępowego oraz zakresie uprawnień
Użytkownika podejmuje ostatecznie Komputronik.
Komputronik powiadamia Odbiorcę wysyłając na podany przez niego adres e-mail informację o ukończonym
procesie rejestracji, udostępnieniu Portalu i możliwości rozpoczęcia korzystania z Portalu, a także dane niezbędne
do logowania.
Dane dostępowe (loginy i hasła) do Portalu poszczególnych Użytkowników Odbiorcy są poufne i nie mogą być
przekazywane osobom trzecim.
Postanowienia ust. 1-4 nie mają zastosowania w zakresie, w jakim rejestracja Odbiorcy w Systemie została
indywidualnie uzgodniona przez Strony.
Upoważniony przez Odbiorcę Użytkownik Admin zarządza wszystkimi Kontami Użytkowników Odbiorcy poprzez ich
dodawanie/usuwanie jak i nadawanie/odbieranie im poszczególnych zakresów uprawnień do działania w imieniu
Odbiorcy w Portalu
Zmiana Użytkowników lub ich uprawnień obowiązuje od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu (dni powszednie
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce). Odbiorca ponosi
odpowiedzialność za oświadczenia złożone przez Użytkownika w trakcie procesu zmiany uprawnień i blokowania
Konta Dostępowego oraz konsekwencje wynikające z nadania i zmiany uprawnień lub zablokowania Konta
Dostępowego .
Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania każdego Użytkownika korzystającego z
Portalu, oraz za sposób korzystania z Kont Dostępowych, a także za działania i zaniechania osób, które zalogują się
na Konto Dostępowe podając odpowiednie loginy i hasła Użytkowników. Umowy sprzedaży Produktów i usług
powiązanych zawarte w związku z zamówieniami złożonymi przez Użytkowników, a także przez osoby trzecie
korzystające z Kont Dostępowych Użytkowników, z przyczyn nieleżących po stronie Komputronik, uważane są za
zawarte w imieniu Odbiorcy i są wiążące wobec Odbiorcy.
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