
 

 

 

UWAGI DLA KORZYSTAJĄCYCH  Z SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEGALIS  

 

1. Użytkownikiem jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Kościuszki 223c. 

2. Przedmiotem umowy jest nabycie przez Użytkownika prawa  

do korzystania z Systemu Informacji Prawnej Legalis, w okresie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 

28.02.2018 r., przez Użytkownika i wskazanych przez niego aplikantów radcowskich, 

współ/pracowników lub koordynatorów szkolenia na aplikacji OIRP, zwanych dalej 

„użytkownikami”. System Informacji Prawnej Legalis („System”) składa się z oprogramowania, 

podstawowej bazy aktów prawnych, orzeczeń i wzorów („Baza”) oraz innych treści zgodnie  

z wyborem Użytkownika spośród modułów Systemu („Moduły”). 

3. Konfiguracja wybrana przez Użytkownika: Moduł specjalistyczny Compact Plus. 

4. W celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Systemu, Użytkownik dostarczy 

Wydawnictwu listę adresów poczty elektronicznej użytkowników („Lista użytkowników”). 

5. Użytkownik jest uprawniony do aktualizacji Listy użytkowników, w ramach wskazanej w 

Umowie liczby stanowisk Systemu, z których korzysta, np. w przypadku zmian na liście 

aplikantów radcowskich, w trakcie trwania niniejszej Umowy, tj. od 1 marca 2017 do 28 lutego 

2018 r. 

6. Zaktualizowana Lista użytkowników zostanie dostarczona Wydawnictwu w formie wiadomości 

elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Użytkownikowi przysługuje także prawo nabycia, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, 

dodatkowych stanowisk dla użytkowników, w przypadku zwiększenia się ich liczby,  

za proporcjonalną cenę jednostkową, obowiązującą w chwili dokonania zakupu. 

8. System jest dostępny dla Użytkownika w wersji on-line, w liczbie 250 (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt) stanowisk indywidualnych. 

9. Stanowisko indywidualne umożliwia dostęp dla 1 użytkownika, identyfikowanego przez 

unikalny adres e-mail, podany przez Użytkownika w Liście użytkowników. Użytkownik 

obowiązany jest podać unikalne adresy e-mail dla każdego dodatkowego stanowiska 

indywidualnego.  

Do jednego stanowiska indywidualnego może być przyporządkowany tylko jeden adres e-

mail. Osobny adres e-mail podany jest dla każdego stanowiska indywidualnego w celu 

identyfikacji. Użytkownik otrzyma dostęp do tylu stanowisk indywidualnych, ile adresów podał 

w Liście użytkowników.  

10. Dostęp do Systemu zapewnią kody startowe (login oraz hasło), które zostaną rozesłane  

za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod wskazane w Liście użytkowników adresy poczty 

elektronicznej. Kody startowe umożliwiają użytkownikom zalogowanie i korzystanie z Systemu 

w okresie obowiązywania niniejszej Umowy .  



 

 

11. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Systemu  

na  adres poczty elektronicznej: legalis.aplikant@beck.pl, w terminie nie dłuższym niż 14 dni  

od dnia zaistnienia okoliczności związanych ze złożoną reklamacją. 

12. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

 oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail,  

a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy oraz 

dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją); 

 opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 

13. Wydawnictwo rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania. O ich 

rezultacie Wydawnictwo niezwłocznie zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej 

składającego reklamację. 

14. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 

niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

15. Wydawnictwo może przetwarzać bez zgody Użytkownika dane niezbędne do realizacji 

Umowy, a w szczególności adresy elektroniczne. 

16. Wydawnictwo może przetwarzać bez zgody Użytkownika dane inne niż powyższe, jeżeli jest  

to niezbędne ze względu na właściwość usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te będą 

oznaczone jako niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. 

17. Wydawnictwo może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez 

Użytkownika z Systemu w wersji on-line, takie jak: 

 oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie powyżej 

wymienionych danych; 

 oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system 

teleinformatyczny,  

z którego korzysta Użytkownik; 

 informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z 

Systemu; 

 informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Systemu. 

18. Po zakończeniu korzystania z Systemu przez Użytkownika, Wydawnictwo nie będzie 

przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 1. niniejszego paragrafu, za wyjątkiem 

tych danych, które są: 

 niezbędne do rozliczenia z Użytkownikiem oraz dochodzenia roszczeń z tytułu 

płatności za korzystanie z Systemu; 

 niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji 

Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia 

jakości usług świadczonych przez Wydawnictwo, za zgodą Użytkownika; 

 niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Systemu; 

 dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy. 
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19. Wydawnictwo zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Systemu poprzez łączenie się 

z serwerem Wydawnictwa, za pomocą udostępnionych Użytkownikowi kont użytkowników, 

w liczbie odpowiadającej dozwolonej liczbie jednoczesnych użytkowników indywidualnych. 

20. Zakazane jest wtórne wykorzystanie baz danych stanowiących część Systemu lub 

przekazywanie jakimkolwiek innym podmiotom dostępu do Systemu lub danych zawartych  

w Systemie. 

 


