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Regulamin Akcji Promocyjnej „Autenti dla Szkół i Uczelni”
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Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Autenti dla Szkół i Uczelni”
(zwanej dalej „Akcją”). Akcja dotyczy korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w
ramach serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą “Autenti” (zwanego dalej “Platformą
Autenti”), zgodnie z Regulaminem platformy Autenti, którego treść dostępna jest pod adresem
https://autenti.com/regulamin/. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także
w odniesieniu do terminów pisanych wielką literą, a nie zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie,
zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Platformy Autenti, o ile niniejszy Regulamin nie
stanowi inaczej.
Organizatorem Akcji jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806
Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.797.900
złotych. Z Organizatorem można kontaktować się w drodze formularza kontaktowego, czatu
dostępnego na stronie internetowej Autenti, a także pod numerem telefonu: +48 22 29 05 112 lub
mailowo na adres: support@autenti.com.
Akcja trwa od 27 marca 2020 od godziny 8:00 do 26 czerwca 2020 roku do godz. 23:59.
II.

1.

2.
➢
➢
3.
➢
➢

4.

5.
6.

Postanowienia ogólne

Warunki Akcji

Akcja skierowana jest do nowych Użytkowników Platformy Autenti (zwanych dalej
„Uczestnikami”), którzy w okresie 28.03.2020 – 26.06.2020 utworzą bezpłatne konto na
Platformie Autenti i zgłoszą chęć uczestnictwa w Akcji.
Uczestnikiem niniejszej Akcji może być szkoła lub uczelnia, która spełnia poniższe wymagania:
jest szkołą podstawową, ponadpodstawową lub artystyczną posiadająca status szkoły publicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; albo
jest uczelnią publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce.
W celu przystąpienia do Akcji Uczestnik powinien::
Założyć bezpłatne konto na Platformie Autenti (konto Free);
zgłosić udział w Akcji poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną (e-mail) wraz z podaniem
danych Uczestnika, tj. pełnej nazwa, adresu, posiadanego NIP,, danych kontaktowych oraz podanie
3 adresów e-mail na których zostały założone konta Użytkowników na Platformie Autenti, na
adres: edu@autenti.com.
Każdy z Uczestników, który przystąpi do Akcji otrzyma bezpłatny dostęp do Konta EDU, które
umożliwia wysyłanie i podpisywanie dokumentów bez limitu, z zastrzeżeniem postanowień oraz
warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
Dla Uczestników, którzy spełniają warunki Regulaminu, udział w Akcji jest bezpłatny, z
zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
Organizator Akcji zastrzega, iż każdy z Uczestników będzie uprawniony do skorzystania z Akcji
tylko w stosunku do 1 bezpłatnego konta Free , dla maksymalnie 3 Użytkowników.
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Organizator zastrzega, że w przypadku dużego ruchu skutkującego obciążeniem platformy, który
mógłby negatywnie wpłynąć na dostęp do platformy przez pozostałych użytkowników, może
czasowo ograniczyć dostęp do niektórych funkcjonalności oferowanych w ramach pakietu EDU,
priorytet w przydzielaniu dostępności usługi mają klienci zakupionych usług, w następującej
kolejności: Konto ENTERPRISE, PRO, EDU, EDU PROMOCJA, FREE (wymienione wcześniej ma
wyższy priorytet).
Organizator zastrzega możliwość czasowego udostępnienia konta o wyższych warunkach niż
konto EDU w celach promocyjnych.
W ramach Akcji Użytkownik przypisany do konta Uczestnika może korzystać bezpłatnie, wyłącznie
z opcji wysyłania dokumentów do podpisania online z weryfikacją odbiorców za pomocą ich
adresów e-mail (“ePodpis Autenti”).
Warunki świadczenia usług przez Autenti oraz szczegółowy opis funkcjonalności dostępnych w
ramach Konta określa Regulamin platformy Autenti oraz Cennik dostępny na stronie
https://autenti.com/cennik/.
Po zakończeniu okresu promocyjnego w ramach niniejszej Akcji, Konto EDU Użytkownika, będzie
działało na zasadach konta Free.
Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych Polityką Prywatności
dostępną na stronie: https://autenti.com/regulaminy/
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Pozostałe postanowienia

Uczestnik Akcji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków.
Podmiot, który nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie jest uprawniony
do korzystania z Akcji. W sytuacji, gdy Uczestnik skorzysta z usługi czy dokona kupna produktu z
pominięciem warunków określonych Regulaminem, Organizator jest uprawniony do naliczenia cen
zamawianych usług, zgodnie z Cennikiem obowiązującym bez warunków promocyjnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Uczestnika niepełnych bądź
niepoprawnych danych.
Naruszenie przez Uczestników któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w
szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych
obyczajów w związku z uczestnictwem w Akcji, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika
z Akcji.
Niniejsza Akcja nie łączy się z innymi akcjami oraz promocjami Organizatora.
Organizator może zmienić termin Akcji, przy czym skrócenie okresu Akcji nie ma wpływu na
Uczestników, którzy z niej już skorzystali.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
Autenti.
Autenti zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu stają się
skuteczne z chwilą ogłoszenia w ramach Platformy Autenti, chyba że w ogłoszeniu wskazano
inaczej.
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