REGULAMIN
Klubu Rachunkowości i Finansów
§1
W niniejszym regulaminie poniższym terminom nadaje się następujące znaczenia:
Klub

Klub Rachunkowości i Finansów tj. prowadzona przez Fundację
Rozwoju Rachunkowości w Polsce witryna internetowa pod
adresem www.krif.pl, zrzeszająca dobrowolnie za pośrednictwem
Internetu osoby interesujące się tematyką rachunkowości
i finansów;

Fundacja

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce z siedzibą
w Warszawie przy ul. Biedronki 156, 02-959 Warszawa, będąca
założycielem i podmiotem zarządzającym Klubem;

Partner

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej
wspierana przez Klub lub
wspierająca Klub, która dokonała rejestracji w Klubie;

Strefa Partnerska

wydzielona podstrona www.krif.pl zawierające darmowe i płatne
treści, do których dostęp możliwy jest poprzez Konto Partnera;

Konto Partnera

baza zawierająca dane Partnera. Konto zabezpieczone jest
hasłem. Proces autoryzacji w Klubie wymaga uzyskania dostępu
do Konta Partnera poprzez podanie loginu i hasła;

Rejestracja

rejestracja
w
Klubie,
poprzez
wypełnienie
formularza
rejestracyjnego na stronie www.krif.pl, polegająca na podaniu:
imienia,
nazwiska,
numeru
telefonu,
adresu
poczty
elektronicznej (adresu e-mail), adresu zamieszkania osoby
fizycznej dokonującej rejestracji, nazwy i siedziby przedsiębiorcy
w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy oraz dodatkowo
numeru NIP (w przypadku przedsiębiorcy) oraz hasła;

Regulamin

niniejszy dokument, określający zasady uczestnictwa Partnerów
w Klubie.

§2
1.

2.

Witryna www.krif.pl zawiera informacje, produkty oraz usługi z zakresu szeroko pojętej rachunkowości,
księgowości oraz finansów. Każdy produkt lub usługa mogą zawierać oddzielny Regulamin i zasady z ich
korzystania obejmujące m.in.:
informacje o zawodach rachunkowych, księgowych i finansowych. Zakresie wiedzy i umiejętności dla
poszczególnych zawodów wg Kodów zawodów oraz Europejskich i polskich ram kwalifikacji
zawodowych,
forum dyskusji i prezentowania poglądów i opinii w zakresie problemów branży zawodów
rachunkowych i finansowych w szczególności kształtujących i promujących standardy zawodowe
w kontekście Ram Kwalifikacji Zawodowych,
ogłoszenia o pracę dla członków Klubu,
oferty produktów i usług objętych rabatowaniem związanym z uczestnictwem w Klubie (Strefa
Partnerstwa),
ogłoszenia sprzedaży własnych usług biur księgowych i doradztwa gospodarczego i finansowego dla
członków Klubu.
Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne, poszczególne usługi – w szczególności ogłoszenia mogą podlegać
odpłatności w ramach regulaminu konkretnej usługi.

3.

4.

5.
6.

Partner ma prawo publikować swoje poglądy dotyczące szeroko pojętej rachunkowości, księgowości
i finansów w postaci prowadzenia blogów, grup dyskusyjnych i wpisów na blogach, w grupach
dyskusyjnych i pod materiałami publikowanymi na stronie www.krif.pl.
Partnera obowiązują zasady dobrego wychowania i kultury, wszelkie naruszenia regulaminu w tym
zakresie będą usuwane ze strony, a w przypadku uporczywości nagannych zachowań Partnera zostanie on
wykluczony z Klubu.
W ramach Klubu Fundacja umożliwia dostęp do nieodpłatnych i płatnych treści i materiałów edukacyjnych,
jak również rabatów na inne usługi lub produkty oferowane przez Partnerów.
Podejmowanie aktywnych działań na stronie www.krif.pl wiąże się m.in. z uzyskaniem zwolnień lub
dodatkowych rabatowań z ewentualnych opłat za produkty i usługi oferowane na stronie.
§3

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Podmiot chcący przystąpić do Klubu powinien wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod
adresem: www.krif.pl.
Wszystkie dane i informacje podane przez Partnera w formularzu rejestracyjnym muszą być prawdziwe
i zgodne ze stanem faktycznym.
W celu utrzymania wysokich standardów komunikacji na stronie www.krif.pl każdy Partner tworzy unikalny
login i hasło pozwalające jednoznacznie identyfikować wpisy dokonywane na stronie.
Login i hasło do Klubu nie mogą być rozpowszechniane, ani przekazywane osobom trzecim.
Fundacja ma prawo poproszenia Partnera o weryfikację podanych w formularzu rejestracyjnym danych,
jak również zawieszenia członkostwa Partnera do czasu poprawnej weryfikacji danych. Fundacja zastrzega
sobie prawo do akceptowania lub odmowy przydzielenia członkostwa na podstawie własnych kryteriów.
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Partnera przekazywanej mu wiedzy
i uzyskane rezultaty, a tym bardziej poniesione straty czy utracone korzyści oraz wszelkie inne działania
podjęte przez Partnera z wykorzystaniem materiałów dostarczanych za pośrednictwem Klubu. Fundacja
oferuje dla różnych produktów i usług gwarancję na określonych w danej gwarancji zasadach.
Warunki członkostwa w Klubie mogą ulec zmianie, o czym Partner zostanie wcześniej poinformowany.
§4

1.
2.
3.
4.

Partner ma prawo w każdym momencie całkowicie zrezygnować z członkostwa w Klubie, bez podawania
jakichkolwiek przyczyn.
Celem rezygnacji z członkostwa w Klubie Partner składa Fundacji oświadczenie za pomocą poczty
elektronicznej wysyłając je na adres rezygnacja@krif.pl.
Rezygnacja Partnera z członkostwa w Klubie skutkuje blokadą dostępu zarówno do Strefy Partnerskiej, jak
i konta Partnera w Klubie.
Fundacja może wykluczyć Partnera z Klubu na podstawie własnych kryteriów w szczególności jeśli jest to
związane z naruszeniem prawa lub Regulaminu.
§5

1.

2.

3.

Cała zawartość stron internetowych Klubu, teksty, grafiki, logotypy, przyciski, zdjęcia, video, audio,
produkty oraz usługi oferowane w ramach Klubu są wyłączną własnością Fundacji objętą przedmiotem
prawa autorskiego oraz patentowego i podlegają ochronie.
Partner korzystając ze stron Klubu, jak i Strefy Partnerskiej, nie może ich kopiować w całości lub części,
reprodukować, wprowadzać zmian i modyfikacji, utrwalać, rozpowszechniać, zamieszczać w sieci Internet,
wykorzystywać w celach komercyjnych, zarobkowych ani w jakikolwiek inny sposób bez zezwolenia
Fundacji.
Partner nie może nabywać członkostwa w Klubie w celu jego dalszej odsprzedaży czy dzierżawy.
§6

1.

2.

Partner może w każdym momencie potwierdzić swój udział w Programie Partnerskim Klubu Rachunkowości
i Finansów na zasadach określonych w Regulaminie Programu Partnerskiego Klubu Rozwoju
Rachunkowości.
Szczegóły i warunki aktywnego uczestnictwa w Programie Partnerskim Klubu Rozwoju Rachunkowości
określone są w Regulaminie Programu Partnerskiego Klubu Rozwoju Rachunkowości.
§7

1.

Użytkownik kontaktuje się z Fundacją za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres
kontakt@krif.pl.

2.

Partner wyraża zgodę na to, że wszystkie uzgodnienia, umowy i porozumienia zawierane są za
pośrednictwem poczty elektronicznej i są traktowane na równi z dokumentacją w formie pisemnej zwykłej.
§8

1.
2.
3.

4.

Partner oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Partner zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w sposób nie naruszający
dobrego imienia Fundacji.
Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Partnerzy będą informowani
o wprowadzanych zmianach do Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i na stronach
www.krif.pl przed ich wprowadzeniem.
Kontynuowanie przez Partnera członkostwa w Klubie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest
jednoznaczne z ich akceptacją. Jeśli Partner nie akceptuje warunków Regulaminu musi zrezygnować
z członkostwa w Klubie.
§9

1.
2.
3.

4.

Administratorem danych osobowych Partnerów przekazanych w związku z uczestnictwem w Klubie jest
Fundacja.
Rejestrując się w Klubie Partner wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych
z uczestnictwem w Klubie.
Administrator Danych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi,
w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Partner ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, a także
prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także
informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Klient w tym celu powinien przesłać
stosowną dyspozycje lub zapytanie na adres: kontakt@krif.pl lub listownie na adres: Fundacja Rozwoju
Rachunkowości w Polsce ul. Biedronki 156, 02-959 Warszawa.
§ 10

1.

2.

3.
4.
5.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.
1204 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.krif.pl w formie, która
umożliwia
pozyskanie,
odtwarzanie
i
utrwalanie
treści
Regulaminu
za
pomocą
systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Partner.
Zalecane jest zapoznanie się przez Partnera z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie
internetowej www.krif.pl.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie
w terminie wskazanym przez Fundację.

