
 

Regulamin serwisu internetowego; www.b2b.jb24.pl 

§ 1 

I Postanowienia wstępne 

Regulamin korzystania z systemu internetowego; www.b2b.jb24.pl określa zasady współpracy przy wykorzystaniu 

internetowego systemu www.b2b.jb24.pl w celu zapoznania się z ofertą sprzętu komputerowego i rozwiązań 

informatycznych jak też za pomocą którego realizowana jest sprzedaż towarów i usług przez JB Multimedia Jerzy Bielecki 

na rzecz Odbiorców. 

II Definicje 

1. Dostawca - JB Multimedia Jerzy Bielecki; JB Multimedia Jerzy Bielecki z siedzibą przy ul. Brzeskiej 107a,    

21-500 Biała Podlaska zarejestrowaną przez Urząd Gminy Biała Podlaska w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 537-123-42-90 i numerze REGON 030156724. 

2. Regulamin; regulamin , o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną 

w Serwisie. 

3. Serwis; system internetowy dostępny pod adresem: www.b2b.jb24.pl przeznaczonym dla osób zainteresowanych 

zapoznaniem się z ofertą sprzętu komputerowego i rozwiązań informatycznych jak też za pomocą którego jest 

realizowana sprzedaż towarów i usług przez JB Multimedia Jerzy Bielecki na rzecz Odbiorców. 

4. Odbiorca; to jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca z Serwisu www.b2b.jb24.pl bezpośrednio lub za 

pośrednictwem prawnie umocowanych przedstawicieli – Użytkowników, dokonująca z Dostawcą czynności 

prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

5. Użytkownik; osoba fizyczna reprezentująca w ramach służbowych obowiązków Odbiorcę, to jest osobę fizyczną, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadząca działalność 

gospodarczą lub zawodową i dokonującą z Dostawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej 

działalnością gospodarczą lub zawodową posiadająca ważny Login i Hasło. 

6. Towar; - rzecz, usługa lub prawo, które zgodnie z Regulaminem mogą być przedmiotem zamówienia lub innej 

czynności realizowanej przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy. 

7. Dostęp do Serwisu, systemu internetowego – prawo do korzystania z zasobów Serwisu Dostawcy zgodnie 

z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie, przy użyciu konta Użytkownika. 

III Postanowienia ogólne 

1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Dostawca. 

2. Serwis służy celom informacyjnym ukierunkowanych na przedstawienie oferty Dostawcy i umożliwienie 

odnalezienia kontaktu oraz za pomocą którego realizowana jest sprzedaż towarów i usług przez Dostawcę na rzecz 

określonych Odbiorców. 

3. Szczegółowe zasady korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu oraz zasady korzystania z Serwisu 

określa niniejszy Regulamin. 

4. Dostawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi: 

a) umożliwia zapoznanie się z treściami opublikowanymi na stronach Serwisu, 

b) umożliwia kontakt z bezpośrednimi działami firmy poprzez formularz kontaktowy, 

c) przejście do innych serwisów, 

d) zapisanie się do newslettera w celu otrzymywania informacji o promocjach i aktualnościach. 

5. Podczas korzystania ze Serwisu Użytkownik powinien w szczególności przestrzegać zakazu dostarczania 

z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów 

teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2 

Prawo dostępu do Serwisu 

1. W celu uzyskania Dostępu do Serwisu Odbiorca powinien uzupełnić Kwestionariusz kontrahenta oraz Umowę 

dostępu do Serwisu. Powyższe dokumenty zostaną udostępnione drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza 

kontaktowego na stronie Dostawcy, bądź innego zgłoszenia współpracy z Dostawcą.  

2. Uzupełniony i podpisany Kwestionariusz kontrahenta oraz Umowę dostępu Odbiorca powinien wysłać Dostawcy 

wraz z dokumentami firmowymi na adres Dostawcy. Dokumenty firmowe mogą być przesłane pocztą 



 
elektroniczną na adres; b2b@jbmultimedia.pl. Złożenie wniosku o przyznanie Dostępu do Serwisu przez Odbiorcę 

stanowi akceptację treści niniejszego Regulaminu. 

3. Po weryfikacji otrzymanych dokumentów Dostawca rejestruje Odbiorcę w Serwisie o czym Odbiorca zostanie 

poinformowany pocztą elektroniczną na wskazany adres w kwestionariuszu. Z chwilą otrzymania powyższej 

informacji między Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na 

udostępnieniu Dostawcy Serwisu. Odbiorca ma prawo odmówić rejestracji Odbiorcy. 

4. Przyznając dostęp do Serwisu Odbiorcy, Dostawca tworzy Konta wskazanym w Kwestionariuszu kontrahenta 

Użytkownikom, przydzielając im indywidualne loginy i hasła. Loginy i hasła dla poszczególnych Użytkowników 

są im udostępniane pocztą elektroniczną na ich adresy e-mail podane w kwestionariuszu. Przy pierwszym 

logowaniu do Systemu Użytkownicy dokonują zmiany swojego hasła na własne oraz akceptują niniejszy 

Regulamin. Loginy i hasła do Systemu są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. 

5. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy przydzielenia dostępu do Serwisu lub odpowiednio - zablokowania 

dostępu do Serwisu Odbiorcy lub poszczególnym Użytkownikom bez podania przyczyny, a w szczególności 

jeżeli: 

a) Odbiorca nie dokonał żadnego zakupu u Dostawcy w okresie kolejnych 60 dni; 

b) Odbiorca prowadzi działalność konkurencyjną względem Dostawcy; 

c) Odbiorca naruszy zasady korzystania z Serwisu określone w Regulaminie; 

6. Odbiorca ma prawo do posiadania kilku kont w Serwisie, po jednym dla każdego z nim powiązanego 

Użytkownika. Użytkownikiem może zostać jedynie osoba wskazana przez Odbiorcę. Użytkownik traktowany jest 

jako osoba upoważniona do działania w imieniu Odbiorcy bez konieczności okazywania jakichkolwiek 

pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu. 

7. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania przypisanych do niego Użytkowników w Serwisie 

w związku z tym na nim spoczywa obowiązek poinformowania Dostawcy pocztą elektroniczną na adres; 

b2b@jbmultimedia.pl o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do Serwisu, lub o nieprawidłowościach 

występujących w Serwisie. Zgłoszenie Odbiorcy mające na celu ograniczenie dostępu dla wybranego, 

powiązanego z nim konta Użytkownika jest skuteczne wobec Dostawcy w ciągu trzech dni roboczych po 

otrzymaniu zgłoszonej zmiany. 

8. Dostawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki zagubienia loginu i/lub hasła, jak również za 

skutki udostępnienia tych danych osobom trzecim, niezależnie od przyczyn takiej utraty lub udostępnienia. 

Przejęcie, wejście w posiadanie konta Użytkownika przez osoby trzecie Odbiorca niezwłocznie zgłasza do 

Dostawcy. 

9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania 

wiadomości na adres e-mail wskazany przez Odbiorcę oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości email przez 

oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Odbiorcę. 

10. Z chwilą rozwiązania umowy następuje utrata prawa dostępu do Serwisu dla wszystkich Użytkowników 

powiązanych z Odbiorcą. 

11. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą utraty dostępu do Serwisu, niezależnie 

od przyczyny. 

§ 3 

Korzystanie z Serwisu 

1. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia regulaminu. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się 

z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Użytkownik, który nie wyraża zgody na 

postanowienia regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu 

2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika 

następujących wymagań technicznych: 

a) zastosowania jednej z przeglądarek: przeglądarki Internet Explorer 8, EDGE, Chrome, Safari, Firefox lub 

innych nowszych wersji oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies. 

b) dostęp do sieci Internet. 

3. W wyniku korzystania z Serwisu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek do niego praw. 

§ 4 

Korzystanie z formularza kontaktowego w Serwisie 

1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia materiałów do publikacji w Serwisie poprzez formularz kontaktowy 

znajdujący się w Serwisie lub na adres; b2b@jbmultimedia.pl . 

2. Wysłanie wiadomości przez Użytkownika wymaga podania: 

a) imię i nazwisko, 
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b) nazwę Odbiorcy, 

c) aktywny adres e-mailowy,  

d) wpisania treści wiadomości. 

3. Dokonując zgłoszenia przez formularz kontaktowy w Serwisie Użytkownik w formularzu zgłoszenia: 

a) wyraża zgodę na przetwarzanie przez JB Multimedia Jerzy Bielecki danych osobowych zawartych 

w formularzu kontaktowym w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. 

b) Użytkownik umieszcza informacje nie wprowadzające w błąd oraz nie naruszające świadomie i umyślnie 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych 

osób trzecich. 

§ 5 

Dane osobowe i ich ochrona 

1. Administratorem danych osobowych jest Dostawca. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w celu dokonania transakcji lub zostanie wyrażona zgoda na wykorzystanie danych osobowych do celów 

promocji i marketingu Dostawcy. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania skutkuje brakiem możliwości dostępu do 

Serwisu. 

4. Podstawę przetwarzania danych stanowi wyrażona dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna zgoda. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w którym Dostawca będziemy mieć ku temu podstawę prawną, 

a więc do momentu, w którym: przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania 

danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, 

ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Udostępnione dane osobowe będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym do ich otrzymania 

z mocy prawa lub podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów 

informatycznych, w których są gromadzone dane osobowe.  

8. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.  

9. W zakresie danych osobowych Użytkownikowi przysługuje: prawo żądania od administratora dostępu do 

podanych danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych 

danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, prawo 

żądania przenoszenia podanych danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych 

osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

10. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwej instytucji nadzoru w zakresie ochrony danych 

osobowych instytucji w razie przetwarzania danych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych przez JB Multimedia Jerzy Bielecki 

Użytkownik ma prawo do kontaktu Administratorem Danych Osobowych. Oświadczenie o powyższym można 

złożyć na adres e-mail: rodo@jbmultimedia.pl  

§ 6 

Zasady korzystania z Serwisu 

1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych w ramach Serwisu w celach niezgodnych 

z prawem, niniejszym Regulaminem lub niezgodnie z celami utworzenia i funkcjonowania Serwisu. 

2. Użytkownik, korzystając z Serwisu, zobowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z Regulaminem, 

obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw 

i interesów Dostawcy. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do: 

a) korzystania z Serwisu w sposób nie utrudniający lub zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności 

poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik 

dopuszcza się takich działań, Dostawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia 

poniesionej w związku z tym szkody; 

b) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, z poszanowaniem ich prywatności 

i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków 

towarowych); 

c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji 

handlowej (tzw. spam) lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu; 

d) korzystania z wszelkich Towarów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie użytku własnego. 
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3. Użytkownik powiadomi niezwłocznie Dostawcę, o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr w związku 

z korzystaniem z Serwisu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia przepisów prawa 

lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w związku z korzystaniem z Serwisu. 

4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu i wypisać się z otrzymywania 

newslettera wysyłając ze skrzynki e-mail zgodnej z podanym w Kwestionariuszu kontrahenta zgłoszenie 

rezygnacji na adres; b2b@jbmultimedia.pl. 

§ 7 

Odpowiedzialność  

1. Dostawca prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. 

2. Dostawca dokłada starań w celu utrzymania Serwisu w stanie technicznym pozwalającym Odbiorcom na 

nieprzerwane i niezakłócone korzystanie z Serwisu, niemniej jednak Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za 

przerwy w dostępie do Serwisu, bez względu na ich przyczynę, jak również za wadliwe funkcjonowanie Serwisu. 

3. W szczególności Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania 

systemów i zasilania, systemów teleinformatycznych, należących do zewnętrznych dostawców. 

4. Serwis nie zastępuje ani nie wyłącza możliwości składania zamówień w innej formie. 

5. Odbiorca zobowiązany jest we własnym zakresie dokumentować współpracę stron. 

6. Dostawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania Serwisu, jak również do przejściowego zaprzestania 

działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne. 

7. Wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych umyślnie. 

§ 8 

Zamówienia i rozliczenia 

1. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Towarów znajdujących się w ofercie handlowej 

2. Dostawca i Odbiorca ustalają, że zamówienia składane drogą elektroniczną w Serwisie nie wymagają 

potwierdzenia przez Odbiorcę w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. 

3. Dostawcy przysługuje prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn, 

4. Złożenie zamówienia w Serwisie nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży 

zamówionego przez Odbiorcę Towaru zostaje zawarta z chwilą wystawienia faktury przez Dostawcę. 

5. Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie , jeżeli nie podano inaczej, są cenami netto niezawierającymi podatku 

VAT. Cena towaru sprzedawanego Odbiorcy jest ustalana indywidualnie dla każdej transakcji przy uwzględnieniu 

historii transakcji z Odbiorcą. Ceny zawarte w Serwisie są cenami orientacyjnymi i nie mogą być źródłem 

skutecznego zobowiązania po stronie Dostawcy. Poziom cen Dostawcy jest informacją poufną i stanowi tajemnicę 

handlową. 

6. Przedstawione w Serwisie dane techniczne Towarów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (niezgodność towaru z umową). 

7. Odbiór towaru wymaga ważnego, imiennego upoważnienia dla osoby odbierającej towar, podpisanego przez 

osoby upoważnione do działania w imieniu Odbiorcy. W momencie odbioru towaru osoba upoważniona powinna 

okazać dowód tożsamości potwierdzający upoważnienia. Odbiór Towaru z magazynu Dostawcy następuje z jego 

siedziby. 

8. Warunkiem odbioru lub wysyłki zamówionego praz Odbiorcę towaru jest zapłata gotówkowa w kasie lub wpływ 

należności na konto bankowe Dostawcy. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy 

lub gotówki w kasie Dostawcy. 

9. W przypadku nieodebrania przez Odbiorcę zamówionego towaru, Dostawcy przysługuje, według jego wyboru, 

prawo do odstąpienia od umowy i domagania się zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto 

nieodebranego towaru, co nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania podnoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary albo prawo żądania wykonania umowy, czyli zapłaty za zamówiony towar i odebrania towaru  

§ 9 

Tajemnica handlowa 

1. Wszystkie dane o cenach Produktów oferowanych przez Dostawcę w Serwisie oraz o ich dostępności w ramach 

tego Serwisu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Dostawcy. Przeznaczone są one wyłącznie dla Odbiorcy 

i wyłącznie dla celów związanych z zakupem przez Odbiorcę tych produktów.  

2. Ujawnianie osobom trzecim tych danych, jak również ich wykorzystywanie lub przetwarzanie dla innych celów 

niż związane z zakupem produktów od Dostawcy jest zakazane. 

3. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich uzyskanych informacji w wyniku Dostępu do 

Serwisu, a w szczególności w zakresie stosowanych cen i rabatów. 
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4. W razie naruszenia zobowiązania zawartego w punkcie 3, Odbiorca zobowiązuje się do naprawienia powstałej 

szkody na zasadach ogólnych.  

§ 10 

Reklamacje i kontakt z Dostawcą 

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu można składać w formie pisemnej 

z dopiskiem „Serwis b2b.jb24.pl” na adres: JB Multimedia Jerzy Bielecki, 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 

107a, bądź też wysyłając wiadomość e-mail na adres: b2b@jbmultimedia.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści; imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres poczty 

elektronicznej, pod którym Użytkownik dokonał zgłoszenia w Serwisie, opis zgłaszanych zastrzeżeń, 

a w przypadku reklamacji pisemnej ponadto podpis Użytkownika składającego reklamację. 

3. Dostawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz 

informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie, o sposobie 

jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Dostawca 

zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację, o jej uzupełnienie.  

4. Wszelkie pytania czy sugestie dotyczące Serwisu można kierować e-mailem na adres; b2b@jbmultimedia.pl. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego. 

2. Nieważność lub niemożliwość zrealizowania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie 

wyklucza ważności i skuteczności pozostałych jego postanowień. 

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Dostawcy. Użytkownicy mogą także nieodpłatnie uzyskać 

dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie 

głównej Serwisu www.b2b.jb24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

4. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów 

prawa lub w celu usprawnienia działania Serwisu, a także poprawy ochrony prywatności Użytkowników 

i zapobieganiu nadużyciom.  

5. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie 

Regulaminu.  

6. Użytkownik może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu, przesyłając swoje 

oświadczenie na adres Dostawcy lub na adres e-mail; b2b@jbmultimedia.pl. Dostawca z chwilą otrzymania 

oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie dane Użytkownika i poinformuje go o tym fakcie. 

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji. 

Biała Podlaska 
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