……………………., dnia ………………… roku
OŚWIADCZENIE CZŁONKA KIKE DOT. WARUNKÓW KORZYSTANIA
Z WZORCA MODELOWEJ UMOWY ORAZ REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
Proszę o przesłanie w/w wzorców oraz oświadczam i akceptuję, iż:
1. Modelowy wzorzec umowy oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (dostęp do
Internetu) został przygotowany przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej w Warszawie we
współpracy z itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański.
2. Niniejszy dokument określa warunki wykorzystania wzorców przez członków KIKE, w tym poprzez
pobranie lub kopiowanie.
3. Pobranie wzorców lub ich wykorzystanie w działalności oznacza akceptację zapisów Warunków
Korzystania.
4. Wzorce zostaną udostępnione bezpośrednio przez KIKE w formie pliku PDF. Zgodnie z warunkami
umowy na KIKE zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do wzorców w zakresie ich
udostępnienia członkom KIKE.
5. Modelowa umowa i regulamin stanowią jedynie wzór, który może być wykorzystany w całości lub
części. Z uwagi na różne modele prowadzenia działalności przez ISP zrzeszonych w KIKE, jego
wdrożenie powinno odbyć się w uzgodnieniu z własnym działem prawnym/prawnikiem/kancelarią.
6. Wzorce nie zostały w sposób formalny zaaprobowane przez UOKiK czy UKE.
7. Wzór udostępnia KIKE i tylko na potrzeby i do wykorzystania przez członków KIKE, bez prawa do
udostępniania przez nich wzorców innym przedsiębiorcom.
8. itB Legal ani KIKE nie ponoszą odpowiedzialności za jego wdrożenie i wykonywanie przez ISP,
chyba że zostanie zawarta odpowiednia, pisemna umowa wdrożeniowa. Nie jest wykluczone, aby
wdrożenie nastąpiło z wykorzystaniem służb prawnych ISP korzystającego ze wzorca.
9. Wzorce są przygotowane według stanu prawnego na dzień 15.05.2012, i wedle stanu rejestru klauzul
niedozwolonych na ten dzień.
10. Wzorce dotyczą wyłącznie usług dostępu do Internetu.
11. Wykorzystywany w prowadzonej działalności przez członka KIKE wzorzec powinien zawierać w
stopce (lub jako znak wodny) adnotację o następującej treści:
Wzór modelowej umowy/regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przygotowany przez
Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej w Warszawie
12. Dla celów statutowych KIKE, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Warunków Korzystania oraz
pobraniu całości lub części bądź skorzystaniu z wzorca przez członka KIKE, Warunki Korzystania
powinny zostać wydrukowane przez pobierającego wzorzec członka KIKE, podpisane przez niego
oraz odesłane na adres KIKE.
AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z WZORCÓW I WNOSZĘ O ICH PRZESŁANIE NA ADRES:
………………..………@..............................................

……………………………..…………………..
/Czytelny podpis oraz pieczęć firmowa członka KIKE/

