Regulamin Usługi Raport – ortofotomapa archiwalna www.smartsdi.pl
§1
Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usługi przez firmę Geo-System Sp. z o.o. na rzecz osób fizycznych
i prawnych zgodnie ze złożonymi przez nich zleceniami w portalu www.smartsdi.pl.
§2
Właścicielem prawnym portalu www.smartsdi.pl jest firma Geo-System Sp. z o.o.
§3
Serwis służy do odpłatnego wygenerowania raportu z archiwalną ortofotomapą dla działki z wykorzystaniem
mechanizmów płatności internetowych oferowanych przez system platnosci.pl.
§4
1. Za usługę generowania raportu dla działki pobierana jest opłata w wysokości określonej przez aktualny cennik
umieszczony na stronie internetowej www.smartsdi.pl.
2. Wpłat można dokonywad tylko w polskich złotych (PLN).
3. Wpłaty dokonane za pośrednictwem serwisu platnosci.pl za usługę generowania raportu dla działki nie
podlegają zwrotowi.
4. Firma Geo-System Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji przelewu przez bank użytkownika.
5. Przybliżone czasy realizacji płatności dostępne są pod adresem:
http://www.platnosci.pl/platnosci/jak_to_dziala/metody_platnosci_i_czasy_realizacji/.
6. Nieopłacenie zamówienia po upływie 7 dni powoduje jego anulowanie.
§5
1. Serwis generuje raport dla wybranej działki ewidencyjnej na podstawie danych o archiwalnych zdjęciach
lotniczych udostępnianych za pomocą zbiorów i usług przez instytucje paostwowe.
2. Jeśli podana działka nie istnieje to nie będzie możliwości wygenerowania raportu, a serwis www.smartsdi.pl
nie umożliwi pobrania opłaty.
3. Firma Geo-System Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
1. poprawnośd danych znajdujących się w zasobach poszczególnych instytucji,
2. błędnie podane identyfikatory działek,
3. opóźnienie w realizacji zamówienia na skutek awarii systemu informatycznego w serwisie platnosci.pl,
4. pozostałe błędy i nieprawidłowości niezawinione bezpośrednio przez firmę Geo-System Sp. z o.o..
§6
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usług przez firmę GeoSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kubickiego 9 lok. 5.
2. Zamówiona faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie wygenerowana w postaci
elektronicznej.
3. Geo-System Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) Artykuł 13 p. 2 pp b Użytkownikowi przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
§7
1. Złożenie zlecenia na stronie www.smartsdi.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem postanowieo
niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2022 roku i obowiązuje do czasu zmiany lub
odwołania.
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