Regulamin usługi „Seomonitor”
1.
Operatorem usługi jest H88 S.A. z siedzibą w
Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON
364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w
pełni wpłacony.

a. Limitowania dowolnych parametrów usług, w
szczególności dobowej liczby wykonywanych
sprawdzeń pozycji, liczby projektów Użytkownika,
liczby słów kluczowych Użytkownika.
b. Zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika w
razie uznania, że sposób korzystania z Usługi zagraża
stabilności systemów informatycznych Operatora.

2.
Użytkownik rozpoczyna korzystanie z usługi poprzez
dokonanie rejestracji w serwisie internetowym usługi.
3.
Usługa polega na umożliwieniu Użytkownikowi
sprawdzania pozycji podanych stron internetowych na liście
wyników wyszukiwania, po wpisaniu określonych przez
Użytkownika słów kluczowych, w wyszukiwarkach
internetowych.
4.
Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas
rejestracji, tj. adresu e-mail, w celu obsługi procesu logowania
oraz prowadzenia korespondencji z Operatorem. Użytkownik
potwierdza, że zna swoje prawo do wglądu, poprawiania i
żądania zaprzestania jego danych osobowych w dowolnym
momencie. Tego rodzaju żądanie może uniemożliwić dalsze
korzystanie z usługi.
5.
Korzystanie z usługi opiera się na tworzeniu
projektów. Projekt składa się w szczególności z adresu
monitorowanej strony www oraz rodzaju wyszukiwarki, która
będzie używana do sprawdzania pozycji. W ramach projektu
Użytkownik definiuje interesujące go słowa kluczowe, po
których będzie dokonywane sprawdzanie pozycji.
6.
Lista obsługiwanych wyszukiwarek, dla których
sprawdzany jest wynik, jest dostępna podczas tworzenia
projektu.
7.
Operator udostępnia podstawową wersję usługi
(wersja Start) całkowicie nieodpłatnie.
8.
Operator może udostępnić wersje rozszerzone
usługi, cechujące się wyższymi limitami. W celu przejścia na
wersję rozszerzoną usługi Użytkownik musi podać otrzymany
od Operatora kod aktywacyjny. Operator samodzielnie
decyduje o polityce przyznawania kodów aktywacyjnych dla
rozszerzonych wersji usługi.
9.

c. kontaktowania się z Użytkownikiem w celu
oferowania swoich usług w zakresie marketingu
internetowego.
10.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyniki
wyszukiwania mogą się różnić w zależności od zalogowanego
do wyszukiwarki użytkownika, pory dnia, lokalizacji i innych
czynników, które dana wyszukiwarka bierze pod uwagę.
Niektóre z tych czynników nie są możliwe do odtworzenia przez
zautomatyzowane systemy monitorowania pozycji, a co za tym
idzie – zmierzone pozycje słów mogą odbiegać od pozycji słów,
które Użytkownik zarejestruje na swoim komputerze. Wyniki w
tej usłudze, w związku z odmiennymi algorytmami, mogą
odbiegać od wyników systemu sprawdzania pozycji
wykorzystywanego jako składnik usługi pozycjonowania
oferowanej przez Operatora – ewetualne niezgodności w tym
zakresie nie stanowią podstawy do reklamacji usługi
pozycjonowania świadocznej przez Operatora.
11.
Użytkownikowi usługi w wersji Start nie przysługują
żadne rekompensaty ze ewentualne nieprawidłowe działanie
lub niedziałanie usługi.
12.
Użytkownikowi usługi w wersji rozszerzonej za każdy
dzień niedziałania usługi przysługuje rekompensata w postaci
przedłużenia ważności konta rozszerzonego o liczbę dni, kiedy
usługa nie działała prawidłowo. Rekompensata jest
przyznawana na wniosek Użytkownika.
13.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób
wykorzystania danych o pozycjach przez Użytkownika.
14.
W
sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem ma zastosowanie ogólny Regulamin
Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.
15.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2015-12-16.

Operator ma prawo do:
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