
Regulamin Usługi 

Regulamin serwisu “Inteligentny Dom” 

 

Art 1. 

Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego „Inteligentny Dom” („Regulamin”) 

został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki funkcjonowania oraz korzystania z serwisu 

internetowego („Serwis”), znajdującego się pod adresem internetowym http://id.peraverde.eu. 

 

Art 2. 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Serwis – portal internetowy znajdującego się pod adresem internetowym http://id.peraverde.eu. 

Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz 

Użytkowników Serwisu, którym jest Peraverde Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

Administrator danych osobowych - podmiot przetwarzający dane osobowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, 

poz. 926 ze zm.), którym jest Peraverde Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

Konto Użytkownika Serwisu - dane udostępnione przez Użytkownika Serwisu, w ramach 

procesu rejestracji oraz ustawień konfiguracji centrali, które za jego zgodą są gromadzone oraz 

przetwarzane w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług 

w ramach Serwisu. 

Użytkownik Serwisu - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która poprzez 

akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. 

Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do 

czynności prawnych, posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski 

pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. 

System domu inteligentnego (w skrócie System) - system oparty o centralę G100 lub inną 

centralę dopuszczoną przez Administratora do korzystania z tego serwisu. 

 

Art 3. 

Właścicielem Systemu jest MiOS Ltd. Nazwa Serwisu, koncepcja Serwisu, wygląd graficzny, 

oprogramowanie podlegają ochronie prawnej. 

 

Art 4. 

Charakter i zakres Serwisu: 

1. Serwis umożliwia zdalny dostęp i ewentualne sterowanie elementami systemu 

zintegrowanego z domową centralą G100 lub innymi centralami dopuszczonymi przez 

Administratora do korzystania z tego serwisu. 

2. Serwis przekazuje informacje w formie e-mail lub sms o wystąpieniu zdarzeń określonych 

przez funkcjonalność poszczególnych urządzeń. Liczba przesłanych wiadomości sms i emali 

może być limitowana 

3. Serwis i wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu nie stanowią alarmu 

przeciwpożarowego, antywłamaniowego, alarmu innego typu, ani systemu zapobiegającego 

jakimkolwiek zdarzeniom niepożądanym. 

http://id.peraverde.eu/


4. Użytkownicy serwisu WWW zobowiązują się do wykorzystywania prezentowanych w niej 

treści jedynie do użytku osobistego. Wszelkie wykorzystywanie treści do celów komercyjnych, 

jak kopiowanie, wprowadzanie zmian jest niedozwolone. 

5. Administrator informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Serwisu nie 

ma charakteru zabezpieczeń oraz indywidualnych trybów powiadamiania o zagrożeniach i 

procedur alarmowych. 

6. Serwis ma wyłącznie charakter informacyjno-wspomagający. 

7. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie aktywni abonenci oferty Inteligentny Dom w 

Orange podczas trwania umowy usługi Inteligentny Dom dla centrali G100 Peraverde. 

 

Art 5. 

Utworzenie Konta Użytkownika Serwisu i korzystanie z niego jest dobrowolne. Procedura 

rejestracji oraz utworzenie Konta Użytkownika Serwisu następuje poprzez wypełnienie 

formularza znajdującego się pod adresem http://id.peraverde.eu  i akceptację postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

 

Art 6. 

Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, 

pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email. 

 

Art 7. 

Użytkownicy mają dostęp do Serwisu za pomocą urządzenia wyposażonego w przeglądarkę 

internetową lub przez dedykowaną aplikację. Aby móc korzystać z Serwisu Użytkownicy muszą 

połączyć się z Serwisem za pomocą szyfrowanego połączenia SSL oraz zalogować się do Serwisu 

za pomocą własnej nazwy użytkownika oraz wprowadzonego przez siebie wcześniej hasła. 

 

Art 8. 

Uzyskane przez użytkowników dane są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem środków 

bezpieczeństwa wynikających z obowiązującego prawa. Serwis zabezpiecza dane użytkowników 

przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są 

przy zachowaniu wysokich standardów ochrony oraz obowiązujących przepisów prawa, a 

zwłaszcza: 

1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

2. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

http://id.peraverde.eu/


Art 9. 

Podkreśla się, że użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność w szczególności: 

1. Nie powinien udostępniać swoich danych autoryzacyjnych osobom trzecim, 

2. korzystać z opcji „wyloguj" się po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez Serwis. 

3. korzystać z najnowszej wersji przeglądarki internetowej lub programu dostępowego ze 

wszystkimi aktualnymi poprawkami bezpieczeństwa. 

 

Art 10. 

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń, 

zgodnie z którymi: 

1. Użytkownik Serwisu zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, 

2. Użytkownik Serwisu dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu, 

3. Dane Użytkownika Serwisu zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz w ustawieniach centrali 

są zgodne z prawdą, 

4. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w ustawieniach centrali, dla 

celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu. 

 

Art 11. 

1. Z chwilą rejestracji, Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego 

danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. 

2. Administratorem danych osobowych jest Peraverde sp. z o.o., która dokonuje przetwarzania 

danych osobowych Użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). 

3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz w ustawieniach 

centrali, wykorzystywane będą przez Administratora dla celów związanych z 

funkcjonowaniem Serwisu. 

4. Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak 

również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Usuniecie danych jest 

równoznaczne z rezygnacją z korzystania z serwisu. 

 

Art 12. 

Użytkownik Serwisu może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. 

Niedopuszczalne jest udostępnianie Konta Użytkownika Serwisu innym osobom, jak i korzystania 

z Kont należących do innych osób. 

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W 

przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika Serwisu, 

Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika Serwisu. 

 



Art 13. 

Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do: 

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych 

Użytkowników Serwisu, 

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać 

funkcjonowanie Serwisu 

c) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji 

wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych 

Administratora oraz innych osób 

 

Art 14. 

Niedopuszczalne jest wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. 

 

Art 15. 

Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika Serwisu, który łamie którekolwiek 

z postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

Art 16. 

W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga 

uprzedniej zgody Administratora. 

 

Art 17. 

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu mogą być kierowane do Administratora za 

pośrednictwem strony http://id.peraverde.eu. 

 

Art 18. 

Korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji 

użytkownika 

 

Art 19. 

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w 

każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. 

 

Art 20. 

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie 

Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. 

 

Art 21. 

Serwis, administrator oraz właściciel używa „ciasteczek” „cookies”  wyłącznie celem ułatwienia 

korzystania z Serwisu. Informacje nie są przekazywane stronom trzecim ani nie są 

wykorzystywane do celów marketingowych. 

http://id.peraverde.eu/


Art 22. 

Wyłączenie odpowiedzialności. 

1. Peraverde nie ponosi wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za straty, 

poniesione szkody ani utracone korzyści w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem 

się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek 

okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 

2. Peraverde nie ponosi wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za straty, 

poniesione szkody ani utracone korzyści w związku z udostępnianiem danych do Konta 

Użytkownika osobom trzecim. 

3. Peraverde nie odpowiada wobec Użytkownika ani osób trzecich za straty, poniesione szkody 

ani utracone korzyści spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym 

awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich 

lub działaniem siły wyższej. 

4. Peraverde zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu 

(całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego 

względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Peraverde. 

 

Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i go akceptuję. 

 


