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REGULAMIN BEZPŁATNEGO 
OKRESU PRÓBNEGO PROGET 

 
 
 

WSTĘP 

 
REGULAMIN OKREŚLA OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA Z OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO 
PRZEZ: SPÓŁKĘ ZAREJESTROWANA POD NAZWĄ: PROGET SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. WARSZAWSKA 28, 43-300 
BIELSKO-BIAŁA, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PRZEZ 
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS: 0000415823, NIP: PL5472142508. 
 
KORZYSTAJĄC Z BEZPŁATNEJ USŁUGI PRÓBNEJ PROGET, ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW 
KORZYSTANIA Z USŁUGI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI BEZPŁATNEJ WERSJI PRÓBNEJ 
PROGET, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ USŁUGI PRÓBNEJ PROGET ANI ŻADNEJ CZĘŚCI 
OPROGRAMOWANIA, TAKIEGO JAK APLIKACJA INTERNETOWA PROGET LUB APLIKACJA MOBILNA PROGET. „TY” LUB 
„KLIENT” OZNACZA CIEBIE INDYWIDUALNIE LUB PODMIOT, KTÓRY REPREZENTUJESZ. JEŚLI ZAWIERASZ UMOWĘ DLA 
PODMIOTU, OŚWIADCZASZ, ŻE MASZ UPRAWNIENIA DO ZWIĄZANIA TEGO PODMIOTU. „PROGET”, „MY” LUB „NAS” 
OZNACZA PROGET SP. Z O.O. UMOWA WCHODZI W ŻYCIE PO KLIKNIĘCIU PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ” LUB 
PODOBNEGO PRZYCISKU LUB POLA WYBORU PRZEDSTAWIONEGO W RAMACH PROCESU REJESTRACJI LUB PO 
PIERWSZYM SKORZYSTANIU Z BEZPŁATNEJ USŁUGI PROGET. 
 

1. OGÓLNE 

1.1 Z usługi bezpłatnego okresu próbnego Proget można korzystać wyłącznie w okresie subskrypcji  
i zgodnie z Regulaminem usługi bezpłatnego okresu próbnego Proget. Aby skorzystać z bezpłatnej 
usługi próbnej Proget należy zarejestrować się i założyć autoryzowane konto z aktywacyjnymi 
danymi dostępowymi. Podczas bezpłatnego okresu próbnego Proget musisz zachować dokładność  
i kompletność informacji rejestracyjnych. 

1.2 Dostęp do Aplikacji Internetowej Proget oraz możliwość podłączenia urządzenia za pośrednictwem 
Aplikacji Mobilnej Proget przysługuje osobie, która złoży zamówienie na bezpłatną usługę próbną 
Proget. 

1.3 Usługa bezpłatnej wersji próbnej Proget zobowiązuje Proget do przesyłania danych dostępowych do 
Aplikacji Internetowej Proget oraz Aplikacji Mobilnej Proget. 

1.4 Proget oświadcza, że wykonując obowiązki zawarte w Regulaminie bezpłatnej usługi próbnej Proget 
nie narusza praw osób trzecich. 

2. AKTYWACJA 

2.1 Po wysłaniu zgłoszenia Klient otrzyma wiadomość e-mail w celu aktywacji konta poprzez 
potwierdzenie adresu e-mail użytego podczas składania wniosku o bezpłatną wersję próbną Proget. 

2.2 W drugim kroku Klient otrzyma e-mail z danymi aktywacyjnymi umożliwiającymi dostęp do Aplikacji 
Internetowej Proget. 

2.3 Bezpłatna usługa próbna Proget będzie aktywna przez 30 dni od daty wysłania danych dostępowych 
do Klienta. 
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2.4 Czas korzystania z bezpłatnej wersji próbnej Proget może zostać przedłużony na życzenie Klienta za 
wyłączną zgodą Proget poprzez wysłanie prośby na adres e-mail: info@progetsoftware.com. 

3. OBOWIĄZKI KLIENTA 

3.1 Klient zobowiązany jest do: 

a) korzystania z bezpłatnej usługi próbnej Proget w sposób zgodny z obowiązującym prawem; 

b) korzystania z bezpłatnej usługi próbnej Proget w sposób nienaruszający praw Proget oraz praw 
osób trzecich, w szczególności praw na dobrach niematerialnych oraz dobrych obyczajów  
i norm współżycia społecznego; 

c) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą prowadzić do naruszenia obowiązującego 
prawa lub dobrych obyczajów i norm współżycia społecznego; 

d) świadczenia we własnym zakresie i na własny koszt dostępu do usług telekomunikacyjnych  
i Internetu w zakresie niezbędnym do korzystania z bezpłatnej usługi próbnej Proget; 

e) używania we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich środków ochrony przed 
nieuprawnionym dostępem do Aplikacji Internetowej Proget i Aplikacji Mobilnej Proget; 

f) informowania Proget o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu bezpłatnej usługi próbnej 
Proget. 

3.2 Klient, który zakończy usługę bezpłatnego okresu próbnego Proget lub złoży wniosek upoważnia 
Proget do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 
postanowień usługi bezpłatnego okresu próbnego Proget. 

3.3 Klient pokrywa wszelkie koszty i szkody poniesione przez Proget w związku z korzystaniem przez 
Klienta z Systemu niezgodnie z obowiązkami wynikającymi z postanowień niniejszego paragrafu. 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

4.1 Proget nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta  
z Oprogramowania w ramach bezpłatnej usługi próbnej Proget. 

4.2 Proget nie ponosi odpowiedzialności za szkody w związku z korzystaniem przez Klienta z bezpłatnej 
usługi testowej Proget w sposób naruszający prawo lub jakiekolwiek prawa osób trzecich. 

4.3 W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Proget z tytułu 
nieprzestrzegania postanowień Regulaminu bezpłatnej usługi próbnej Proget przez Klienta za 
pomocą Aplikacji Internetowej Proget, Aplikacji Mobilnej Proget lub jakiejkolwiek części Systemu, 
Klient zobowiązany jest do pełnego zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń wynikających  
z tego tytułu. W szczególności Klient zobowiązany jest do przejęcia roszczeń, zwrotu poniesionych 
przez Proget kosztów oraz wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich. Proget zobowiązuje się do 
informowania Klienta o wysuwanych wobec niego roszczeniach osób trzecich oraz do umożliwienia 
Klientowi podjęcia działań obronnych przed takimi roszczeniami. 

4.4 Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Regulaminu korzystania z bezpłatnej usługi próbnej Proget 
spowodowane okolicznościami traktowanymi jako Siła Wyższa. 

4.5 Strona powołująca się na działanie siły wyższej jest zobowiązana do wypełnienia swoich zobowiązań 
wynikających z Regulaminu bezpłatnej usługi próbnej Proget w zakresie, w jakim jest to możliwe i po 
ustaniu działania siły wyższej. 

4.6 Proget nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub szkody spowodowane przez: 
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a) nieprawidłowe działanie usługi bezpłatnej wersji próbnej Proget lub naprawianego 
oprogramowania przez osoby nieuprawnione; 

b) niewłaściwe korzystanie z bezpłatnej usługi próbnej Proget lub nieprzestrzeganie regulaminu; 

c) z bezpłatnej usługi próbnej Proget niezgodnie z jej przeznaczeniem; 

d) zmiany spowodowane konfiguracją bezpłatnej usługi próbnej Proget bez wiedzy i zgody Proget 
lub niezgodnie z Dokumentacją; 

e) wykonywanie przez Klienta lub osoby trzecie napraw, modyfikacji lub innych czynności 
wykraczających poza Regulamin bezpłatnej usługi próbnej Proget, bez zgody Proget; 

f) nieprzestrzeganie zaleceń przedstawionych przez Proget; 

g) nieprawidłowości w funkcjonowaniu bezpłatnej usługi próbnej Proget w wyniku działania siły 
wyższej. 

5. WARUNKI USŁUGI 

5.1 Klient nie zostanie obciążony żadnymi fakturami ani płatnościami za korzystanie z bezpłatnej usługi 
próbnej Proget w ciągu 30 dni okresu próbnego. 

5.2 Przed upływem 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego Proget, Klient musi 
dezaktywować wszystkie urządzenia z Aplikacji Internetowej Proget. W przeciwnym razie 
urządzenia mogą zostać zablokowane lub uszkodzone, a Proget nie ponosi odpowiedzialności za 
konsekwencje. 

6. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH 

6.1 Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że bezpłatna usługa próbna Proget i jej bezpieczeństwo 
są odpowiednie dla użytkowników. 

6.2 Klient jest odpowiedzialny za podjęcie i utrzymanie odpowiednich kroków w celu ochrony poufności, 
integralności i bezpieczeństwa danych. Kroki te obejmują kontrolę dostępu zapewnianego 
użytkownikom, konfigurowanie aplikacji internetowej Proget i aplikacji mobilnej Proget 
zapewniające bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania do i z bezpłatnej usługi próbnej 
Proget, korzystanie z technologii szyfrowania w celu ochrony danych oraz tworzenie kopii 
zapasowych danych. 

6.3 Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie użytkownikom wszelkich niezbędnych powiadomień  
i uzyskanie wszelkiej prawnie wymaganej zgody od Użytkowników dotyczącej korzystania przez nich 
z bezpłatnej usługi próbnej Proget. 

7. POUFNOŚĆ 

7.1 Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które poznają podczas 
współpracy, w szczególności informacji objętych tajemnicą handlową. 

7.2 Wszelkie informacje w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub innej, które Strony udostępnią 
sobie nawzajem w trakcie świadczenia usługi bezpłatnego okresu próbnego Proget będą traktowane 
jako informacje poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zobowiązań objętych 
Regulaminem bezpłatnego okresu próbnego Proget usługi, bez uszczerbku dla obowiązków Stron 
do ujawnienia informacji nałożonych na Strony przez obowiązujące prawo. 
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7.3 Strony podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zachowania poufności otrzymanych informacji, 
materiałów, dokumentów w ramach swojej firmy, stosując takie same zabezpieczenia jak poufność 
tajemnicy przedsiębiorstwa. 

8. WSPARCIE TECHNICZNE 

8.1 W ramach wsparcia Proget zobowiązuje się do przyjmowania i analizowania zgłoszeń związanych  
z nieprawidłowym działaniem bezpłatnej usługi próbnej Proget objętej wsparciem technicznym 
Proget, w tym: 

a) usuwanie, w miarę możliwości, błędów i problemów związanych z Aplikacją Internetową Proget 
oraz nieprawidłowym działaniem podczas korzystania z bezpłatnej usługi próbnej Proget; 

b) proponowania, w miarę możliwości, rozwiązań w zakresie systemów niezwiązanych  
z nieprawidłowym działaniem bezpłatnej usługi próbnej Proget, o ile Proget będzie posiadał 
wiedzę o możliwych rozwiązaniach w tym zakresie; 

c) wskazanie ewentualnych rozwiązań zastępczych w momencie usuwania nieprawidłowości; 

d) aktualizacja wykonywana na podstawie nowych wydań. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1 Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania bezpłatnej usługi próbnej Proget można 
zgłaszać na adres: info@progetsoftware.com. Proget zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na 
wybrane komentarze i sugestie. 

9.2 W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient może skontaktować się z Obsługą Klienta Proget: 
info@progetsoftware.com. 

9.3 Klient zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie usługi bezpłatnej wersji próbnej Proget  
z wyprzedzeniem, na adres e-mail użyty podczas składania wniosku o bezpłatną wersję próbną 
Proget. 

9.4 Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Proget 
Sp. z o.o. 


