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REGULAMIN IDEAHUB
§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin IdeaHub („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania przestrzeni IdeaHub prowadzonej przez TAX CARE Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000303939, REGON 141315705, NIP 5213480707, której kapitał
zakładowy wynosi 6 000 000 zł („Tax Care”)
2. Zakres, szczegóły i warunki korzystania z IdeaHub zawarte są w niniejszym
Regulaminie.
3. Definicje użyte w Regulaminie:
1) IdeaHub – część oddziału Banku lub Tax Care stanowiąca powierzchnię
z Miejscami Pracy i Salą Konferencyjną udostępniana Użytkownikom;
2) Użytkownik – osoba będąca klientem Idea Bank S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, NIP
5260307560, REGON 011063638 („Bank”) w momencie rozpoczęcia
korzystania z IdeaHub;
3) Miejsca Pracy – powierzchnia, IdeaHub posiadająca:
- dostęp do sieci Internet za pomocą łącza
- bezprzewodowego WiFi,
- dostęp do sprzętu biurowego (skaner, drukarka, kopiarka),
- dostęp do ładowarek telefonicznych i słuchawek,
- dostęp do zasobu publikacji prasowych i książek,
- dostęp do stanowiska z kawą, herbatą, wodą ;
4) Sala Konferencyjna – w pełni wyposażona zamknięta sala spotkań w ramach przestrzeni IdeaHub,
5) Funkcjonalności IdeaHub – mierzalne funkcjonalności oferowane Użytkownikom w przestrzeni IdeaHub.
§ 2 DOSTĘP DO IDEAHUB
1. Korzystanie z IdeaHub (w tym Miejsc Pracy oraz Sali Konferencyjnej) oraz
usług oferowanych w IdeaHub nie zaliczanych do czynności bankowych jest
bezpłatne dla Użytkowników.
2. Korzystanie z IdeaHub odbywa się po zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminu.
3. Korzystnie z Miejsc Pracy odbywa się bez wcześniejszej rezerwacji przez
wszystkich Użytkowników.
4. Aby skorzystać z Sali Konferencyjnej, Użytkownik musi zarezerwować przestrzeń za pomocą wysłania wiadomości drogą e-mailową na jeden podanych
na stronie internetowej http://www.ideabank.pl/idea-hub, w zależności, w której lokalizacji ma zostać dokonana rezerwacja, telefonicznie pod numerem 22
101 10 10 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką Operatora) lub za pośrednictwem bankowości internetowej Idea Cloud. Infolinia jest czynna codziennie
w godz. 8-20. Sala konferencyjna może zostać zarezerwowana również bezpośrednio przez obsługę Tax Care obecną w IdeaHub.
5. Rezerwacja zostanie potwierdzona przez Tax Care tego samego dnia roboczego w ciągu 3 godzin, przy uwzględnieniu godzin pracy IdeaHub, zgodnie
z §3 ust. 3 Regulaminu. W przypadku braku potwierdzenia ze strony Tax
Care uznaje się, że rezerwacja nie została dokonana.
6. Do Sali Konferencyjnej Użytkownik uzyskuje dostęp w momencie rezerwacji
wolnego terminu w godzinach pracy IdeaHub.
7. Jeden Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Sali Konferencyjnej
maksymalnie przez 3 godziny dziennie.
8. Dokonana rezerwacja Sali Konferencyjnej może być anulowana (odwołana) nie później niż 1 dzień kalendarzowy przed zarezerwowanym terminem.
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Odwołania rezerwacji należy dokonać za pomocą jednej z metod wskazanych w ust. 4 powyżej. Tax Care ma prawo obciążyć rachunek Użytkownika, kwotą opłaty w wysokości 50 zł w przypadku, gdy ten Użytkownik
nie skorzystał z Rezerwacji i nie dokonał anulowania rezerwacji w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim, z przyczyn leżących po jego stronie
Użytkownika. Rezerwacja będzie anulowana automatycznie w przypadku
niepojawienia się Użytkownika lub jego gości w terminie do 15 minut od
wskazanej godziny rezerwacji.
9. Dostęp do IdeaHub dotyczy wyłącznie Użytkownika. Osoby trzecie mogą
przebywać w Miejscach Pracy bez prawa dostępu do Sali konferencyjnej.
Osoby trzecie mogą również korzystać z IdeaHub jako goście Użytkownika.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoich gości jak za własne działanie lub zaniechanie.
10. Oferta Funkcjonalności IdeaHub przedstawiana jest każdorazowo przez
Tax Care na portalu Facebook.com lub inną wybraną metodą. Korzystanie
przez Użytkownika z Funkcjonalności IdeaHub odbywa się na podstawie
odpowiedzi na ogłoszenie o ofercie Funkcjonalności IdeaHub zgodnie
z treścią ogłoszenia.
11. Od świadczeń otrzymanych w ramach Funkcjonalności IdeaHub przez Użytkowników w związku z promocjami oferowanymi przez banki w rozumieniu
art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz 361 z późn. zm.). Bank
obliczy i pobierze jako płatnik zryczałtowany podatek w wysokości 19% od
wartości świadczenia przekazanego Użytkownikowi.
12. Bank na koniec każdego miesiąca udzieli Użytkownikowi korzystającemu
z Funkcjonalności IdeaHub, zgonie z prowadzoną ewidencją, premii pieniężnej stanowiącej równowartość zryczałtowanego podatku od przychodu
Użytkownika obliczonego jako suma wartości świadczenia z tytułu otrzymanych świadczeń w danym miesiącu oraz tejże premii pieniężnej.
13. Bank na koniec każdego miesiąca pobierze jako płatnik zryczałtowany podatek w wysokości 19% od przychodu Użytkownika, o którym mowa w pkt 10,
poprzez potrącenie z kwotą przyznanej temu Użytkownikowi premii pieniężnej za dany miesiąc.
§ 3 PRZESTRZEŃ IDEA HUB
IdeaHub (w tym dostęp do Miejsca Pracy lub Sali konferencyjnej) jest czynne
w od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w sobotę w godzinach 9-14.
IdeaHub jest nieczynne w niedziele oraz dni świąteczne. Godziny otwarcia mogę
się różnić w poszczególnych lokalizacjach IdeaHub.
§ 4 KORZYSTANIE Z INTERNETU
1. Bank zapewnia nielimitowany bezprzewodowy dostęp do Internetu dla powierzchni, w której realizowana jest IdeaHub („Dostęp”). Użytkownikom będącym klientami Banku, posiadającym dostęp do Bankowości Internetowej.
2. Korzystanie z Dostępu jest możliwe po zalogowaniu się przez Użytkownika
do sieci pod nazwą idea guest za pomocą danych do logowania do Bankowości Internetowej Użytkownika.
3. Tax Care oraz Bank nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Dostępu, w szczególności za: czasowy brak Dostępu ani za obniżenie przepustowości łącza, nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych
utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych
w Internecie, szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez
strony trzecie, warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia
w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do
i z komputera Użytkownika w Internecie.
4. Tax Care oraz Bank nie prowadzą wsparcia dla Użytkowników sieci, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika
z infrastrukturą punktu dostępowego.
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5. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
6. Użytkownikowi nie wolno używać Dostępu do następujących celów: przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem, pornograficzne
lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, do której Użytkownik
nie jest uprawniony, przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć
czyjekolwiek dobra osobiste, masowego rozsyłania niezamówionych przez
odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam), rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu, odsprzedawania dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Banku, obciążania w znacznym stopniu
pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
7. Za skutki wynikające z korzystania z Dostępu, a powstałe w związku z udostępnieniem przez Użytkownika osobom trzecim hasła / kodu dostępu /
loginu / innych danych Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi
Użytkownik.
8. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź
stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza
wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.
9. Bank może w celu realizacji usługi Dostępu posługiwać się plikami cookies,
które mogą zapisywać się na komputerze Użytkownika . Pliki takie mogą być
odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies
dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu
przez nich z poszczególnych stron oraz umożliwiają sprawne świadczenie
usługi Dostępu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może
spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Dostępu.
10. Tax Care i Bank nie odpowiadają za politykę ochrony prywatności innych
stron internetowych.

2) poszanowania osób i mienia,
3) zachowania ciszy i spokoju,
4) naprawiania wszystkich szkód powstałych w wyniku ich korzystania
z IdeaHub,
5) poufności danych innych Użytkowników i ich działalności oraz niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność.
2. Zabrania się w szczególności:
1) odstępowania lub udostępniania przyznanych haseł dostępowych,
2) wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu,
3) wnoszenia i spożywania jedzenia, które może spowodować szkody
w mieniu innych Użytkowników lub ich gości,
4) używania urządzeń powodujących nadmierny hałas;
5) drukowania ponad 20 stron dziennie za pomocą drukarki znajdującej się
w IdeaHub.
3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Bank oraz Tax
Care zastrzegają sobie prawo do zobligowania Użytkownika do opuszczenia powierzchni IdeaHub, obciążenia Użytkownika kosztami wyrządzonych
szkód lub uniemożliwienia korzystania z IdeaHub w przyszłości.
4. W przestrzenia IdeaHub panuje całkowity zakaz prowadzenia działalności
konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Idea Bank lub Tax Care
w tym działalności związanej z usługami bankowymi, finansowymi, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, usługami ubezpieczeniowymi, („działalność konkurencyjna”), w szczególności zakazane jest wykorzystywanie
przestrzenia IdeaHub do promowania działalności konkurencyjnej, prowadzenia szkoleń dotyczącej działalności konkurencyjnej oraz pozostawiania
materiałów reklamowych dotyczących działalności konkurencyjnej.

§ 5 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie związanym z prawidłową realizacją usługi IdeaHub jest Tax Care. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z promocyjnego świadczenia usługi IdeaHub a każdy Użytkownik ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz och poprawiania.
2. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze
zm.) w związku z art. 31 ust. 1 pkt 4b) oraz art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2012 r., poz. 361 ze zm.) dane Użytkowników, będących klientami Banku,
w zakresie: imię, nazwisko, PESEL (w przypadku klientów nieprowadzących
działalności gospodarczej) oraz imię nazwisko/nazwę firmy ,NIP (w przypadku klientów będących przedsiębiorcami) będą przekazywane przez Tax
Care do Idea Bank S.A.
3. Informujemy, że administratorem danych osobowych Użytkowników,
o których mowa w ust. 2 powyżej, w związku z wypełnianiem obowiązków podatkowych określonych w § 2 ust. 9-11 Regulaminu, będzie Bank.
Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także stosownie do treści art. 32 ust. 1 pkt
7 ustawy o ochronie danych osobowych - przysługuje prawo wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych
ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust.
1 pkt 8 ww. ustawy - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu
administratorowi danych.

1. Tax Care zapewnia Użytkownikom jedynie Miejsca pracy dostępne w danym
momencie.
2. Tax Care zapewnia Użytkownikom dostęp do Sali konferencyjnej w momencie dokonania rezerwacji przez Użytkownika, jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc, jeśli Użytkownik dokonał błędnie rezerwacji, ani
za błędy systemu dokonującego rezerwacji.
3. Tax Care zapewnia możliwość skorzystanie ze Szkoleń i Usług fotograficznych zgodnie z ogłoszeniem o przeprowadzeniu danej usługi.
4. Tax Care zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do IdeaHub
w przypadku organizowania zamkniętych szkoleń, konferencji i innych imprez okolicznościowych.
5. Tax Care nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Tax Care lub Banku.
6. Tax Care zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu
powierzchni IdeaHub, jednak nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
rzeczy, dokumenty oraz inne mienie Użytkowników.
7. Tax Care nie zapewnia w ramach IdeaHub warunków pozwalających na zachowanie w poufności informacji i dokumentów Użytkowników, w tym nie
ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników lub inne osoby
tajemnicy przedsiębiorstwa pozostałych Użytkowników.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Tax Care lub Bankowi, innym Użytkownikom lub ich gościom w związku
z korzystaniem z IdeaHub
9. Tax Care nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez wiedzy jego pracowników w powierzchni, w IdeaHub.
§ 6 PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Wszyscy przebywający na terenie IdeaHub zobowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
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§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy z Użytkowników potwierdza zapoznanie się z Regulaminem bezpośrednio w recepcji IdeaHub, telefonicznie bądź podczas logowania się do
sieci internetowej udostępnionej zgodnie z § 4 Regulaminu.
2. W celu korzystania z IdeaHub niezbędne jest również wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych Użytkownika przez Tax Care.
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3. Tax Care zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu. Zmiana regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji
prawnej uczestników promocji , a tym bardziej naruszać praw nabytych już
przez uczestników przed dokonaniem zmian w regulaminie.

4. Regulamin dostępny jest także na stronie internetowej www.ideabank.pl/
idea-hub,www.taxcare.pl i w recepcji IdeaHub.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2016 roku.
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