Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.
I. Definicje
Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 BM Reflex

BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, odział
w Warszawie: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 80 lok. 36, NIP 827-000-59-74, REGON
730008887, KRS 0000533044, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego.

1.2. Reflex.com.pl

Serwis biznesowy o charakterze otwartym, prowadzony przez BM Reflex. Oferuje szeroki zakres
informacji, obejmujący między innymi analizy dotyczące rynku paliw.

1.3. Użytkownik

Osoba fizyczna, korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu tj. zarówno osoba niezarejestrowana,
jak i osoba posiadająca swoje konto na portalu Reflex.com.pl.

1.4. Klient

Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu oraz wykupił płatne usługi oferowane przez BM
Reflex. W wyniku zawarcia umowy utworzone zostało jego indywidualne konto, dzięki czemu
Klient uzyskał dostęp do produktów, zasobów informacji oraz danych oferowanych przez BM
Reflex w ramach serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

1.5. Administrator

Osoba upoważniona przez BM Reflex, zarządzająca zawartością serwisu Reflex.com.pl, w tym
bazami użytkowników i klientów.

1.6. Konto

Prowadzone przez BM Reflex dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) oraz hasłem konto,
umożliwiające Użytkownikowi logowanie się do serwisu reflex.com.pl i korzystanie z jego
zasobów.

1.7. Rejestracja

Czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie
Reflex.com.pl, zakończona potwierdzeniem dokonania rejestracji poprzez otworzenie linku
aktywacyjnego, wysłanego na podany adres e-mail.

1.8. Regulamin
Niniejszy regulamin.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1.Użytkownicy, celem Rejestracji, wypełniają formularz rejestracyjny, poprzez podanie w
szczególności: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail. Po weryfikacji danych podanych przez
użytkownika, na jego adres e-mail, wskazany podczas rejestracji, zostanie przesłane hasło
wygenerowane przez Administratora. Celem zalogowania się na stronę użytkownik podaje adres email, podany podczas rejestracji, który jest jednocześnie loginem Użytkownika oraz hasło przesłane
Użytkownikowi przez Administratora

2.2.Rejestracja konta w serwisie Reflex.com.pl może nie dojść do skutku, jeśli nastąpi podejrzenie
o podanie nieprawdziwych danych rejestrującego się.

2.3.W wyniku prawidłowej Rejestracji, Administrator serwisu Reflex.com.pl tworzy dla
Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym.
Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Reflex.com.pl nazwy i hasła (logowanie).

2.4.Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym.
Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do
dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2.5.BM Reflex zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do
wybranych usług świadczonych przez Reflex.com.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo

Konta jest zagrożone. BM Reflex może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od
dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik
natychmiast odzyska dostęp do Konta.

2.6.Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego
Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Kont nie
można zbywać.

3. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚĆI
3.1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność BM Reflex za:
a. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania
Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
b. brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie;
c. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile
nastąpiło to z winy Użytkownika;
d. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego
przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę dostępu do Konta,
ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu,

3.2.Wyłącznym źródłem zobowiązań BM Reflex jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa.

4. OPŁATY I PROWIZJE

4.1.Rejestracja w serwisie Reflex.com.pl jest bezpłatna dla każdego Użytkownika.

4.2.Część informacji posiadających wartość biznesową, która może być wykorzystana do
podejmowania decyzji handlowych, mimo że znajduje się w zasobach serwisu Reflex.com.pl, jest
dostępna tylko dla Klientów BM Reflex.
Klientem BM Reflex zostaje się na skutek podpisania umowy o dostęp do produktów oferowanych
przez BM Reflex. Klient otrzymuje dostęp do informacji oraz określonych w zapisach umowy
prognoz oraz analiz zgodnie z zapisami odrębnej umowy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Prawa autorskie

5.1.1.Wszelkie dane tekstowe lub graficzne, zawarte w serwisie, w tym informacje dotyczące
analizy rynku paliw, chronione są prawem autorskim przewidzianym na gruncie ustawy z 4 lutego
1994 roku o ochronie praw autorskich.
5.1.2.Użytkownik serwisu może korzystać z treści zamieszczonych na stronach tylko w zakresie
dozwolonego użytku, przewidzianego przez powyższą ustawę.

5.2 Zmiana Regulaminu
Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez BM Reflex, Zmiany będą
udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu
wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany stają się skuteczne w terminie wskazanym przez BM
Reflex, który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie zmienionego
Regulaminu. Od chwili wejścia w życie zmian, Użytkownik przy logowaniu w portalu
Reflex.com.pl zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa
akceptacji zmian jest równoznaczna z usunięciem konta Użytkownika z portalu Reflex.com.pl.
5.3. Usunięcie konta.
5.3.1.Administrator serwisu na żądanie Użytkownika może usunąć konto Użytkownika. Żądanie
powinno być zgłoszone w formie elektronicznej w formie przesłanego do Administratora e-maila na
adres: administrator@reflex.com.pl.
5.3.2.Konto ulega dezaktywacji ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
5.3.3.Jeżeli konto zostanie usunięte na podstawie decyzji BM Reflex Użytkownik nie może
ponownie zarejestrować się na stronach Reflex.com.pl bez uprzedniej zgody BM Reflex.
5.4. Politykę prywatności oraz bezpieczeństwo regulują odrębne dokumenty.
5.5. Prawo właściwe i spory.
5.5.1.Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem, a BM Reflex,
którego przedmiotem są usługi świadczone przez BM Reflex w ramach Reflex.com.pl na
warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

5.5.2.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BM Reflex będą rozstrzygane przez
właściwe polskie sądy powszechne.
5.6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem
sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

5.7. Korzystanie z serwisu Reflex.com.pl oznacza akceptację jego regulaminu.

