Regulamin i warunki użytkowania Integracji z GetResponse
Niniejszy Regulamin („Regulamin Integracji”) określa zasady korzystania z Integracji z GetResponse
świadczonych przez GetResponse Sp. z o.o. założoną zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w
Gdańsku, ul. Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk („GetResponse”, „my”). Prosimy o uważną lekturę
Regulaminu Integracji przed wysłaniem aplikacji, gdyż udział w programie integracji jest
równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.

1. Integracja Twojej usługi z usługą GetResponse ułatwia wymianę danych, tekstów,
wiadomości i/lub obrazów („Treści”) pomiędzy dwoma systemami na żądanie użytkowników
Twoich usług („Użytkowników końcowych”). Wykorzystanie pełnego potencjału danej
integracji może wymagać od Użytkowników końcowych posiadania konta GetResponse.
2. Rejestracja aplikacji na stronie Integracji GetResponse jest równoznaczna z wyrażeniem
zgody na uzyskanie statusu partnera integracyjnego. Po otrzymaniu wszelkich wymaganych
szczegółów integracji zweryfikujemy, czy integracja z Twoją usługą spełnia nasze kryteria
interoperacyjności, bezpieczeństwa, wsparcia, użytkowania oraz pożyteczności. Weryfikacja
może chwilę potrwać. Po jej ukończeniu powiadomimy Cię o przyjęciu lub odrzuceniu
aplikacji. Przyjęcie aplikacji oznacza, że Regulamin Integracji zaczyna obowiązywać w pełnym
zakresie.
3. Dokończenie procesu integracji może wymagać od Ciebie podjęcia pewnych działań. Może
też okazać się, że będziesz musiał spełnić określone przez nas wymagania. Prosimy o uważne
realizowanie instrukcji, gdyż tylko ich ścisłe przestrzeganie może zagwarantować pozytywne
zakończenie procesu integracji.
4. Każda ze stron zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich usług w dowolnym czasie,
włączając w to aktualizacje, ulepszenia oraz dodawanie lub wycofywanie usług lub
funkcjonalności.
5. W razie potrzeby możesz uzyskać dostęp do naszych skryptów API, lecz tylko tych, których
dokumentację zamieściliśmy pod adresem https://apidocs.getresponse.com/v3.
Zobowiązujesz się przestrzegać instrukcji zamieszczonych w tej dokumentacji.
6. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzanie aktualizacji, w szczególności
takich jak zmiana logotypów, zrzutów ekranu lub innych treści, za dostarczanie hiperłączy lub
instrukcji, za skuteczność i poprawność integracji lub dowolne inne problemy techniczne,
które mogą mieć wpływ na wydajność Twoich usług w połączeniu z usługą GetResponse.
7. Powinieneś zapewnić swoim Użytkownikom końcowym wszelką konieczną pomoc techniczną
oraz wymagane informacje. W szczególności zachęcamy do zapewniania Użytkownikom
końcowym wsparcia w instalacji, informacji na temat wymiany Treści oraz efektywnego
wykorzystywania Twoich usług w połączeniu z usługą GetResponse.
8. Po nadaniu Ci statusu partnera integracyjnego, GetResponse poinformuje o Twoim
rozwiązaniu integracyjnym w katalogu integracji oraz za pośrednictwem newsletterów.
Niniejszym udzielasz nam globalnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie i wyświetlanie
Twojej nazwy handlowej oraz logotypu w nawiązaniu do niniejszego Regulaminu Integracji
oraz na potrzeby marketingowe GetResponse oraz Partnerów GetResponse.
9. Znaki towarowe, nazwy, znaki usługowe, logotypy, firmy, nazwy domen, hasła reklamowe
oraz nazwy handlowe jednej ze Stron, funkcjonalności usług, a także wszelkie inne nazwy i
oznaczenia stosowane przez Strony w odniesieniu do ich usług („Własność intelektualna”),
stanowią znaki towarowe, utwory lub inne przedmioty prawa własności intelektualnej
należące do danej Strony. Strony przyjmują do wiadomości, że każda z nich jest wyłącznym
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właścicielem swojej Własności Intelektualnej oraz że nabywają prawa do Własności
Intelektualnej drugiej Strony.
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie przenosi praw do Własności Intelektualnej
drugiej Strony, jej rozwiązań technologicznych, produktów oraz usług („Produktów”). Żadna
ze Stron nie może modyfikować, ulepszać, tłumaczyć, uzupełniać, tworzyć produktów
pochodnych poprzez wykorzystanie technik inżynierii wstecznej, dokonywać odwróconej
kompilacji, sprzedawać, wydzierżawiać, przenosić praw lub udzielać licencji na dowolną część
Produktów drugiej ze Stron, a także tych produktów używać w sposób inny niż określony w
tym Regulaminie.
W trakcie uczestnictwa w programie integracyjnym masz prawo do korzystania z nazwy
handlowej GetResponse oraz naszego logotypu, aby promować integrację z naszą Usługą.
Możesz używać wyłącznie udostępnionych przez nas materiałów zgodnie z naszymi
instrukcjami, a także musisz zaprzestać korzystania z nich na naszą prośbę.
Zachęcamy do przesyłania nam sugestii lub pomysłów na to, jak możemy ulepszyć lub
zmienić świadczone przez nas usługi. Czynność taka jest równoznaczna z wyrażeniem zgody
na implementację takich pomysłów bez konieczności wypłacania wynagrodzenia lub
honorarium pomysłodawcom.
Odpowiedzialność. MY, NASI PARTNERZY ORAZ NASI PRZEDSTAWICIELE NIE DAJĄ ŻADNYCH
GWARANCJI ORAZ ZAPEWNIEŃ W STOSUNKU DO PRZYDATNOŚCI, RZETELNOŚCI,
DOSTĘPNOŚCI, TERMINOWOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB SKUTECZNOŚCI INTEGRACJI. USŁUGA
GETRESPONSE I FUNKCJONOWANIE INTEGRACJI MOGĄ BYĆ CZASEM NIEDOSTĘPNE. W
ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEPISAMI PRAWA ZINTEGROWANA USŁUGA JEST
UDOSTĘPNIANA „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” (ANG. „AS IS”) BEZ
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH. NIE DAJEMY
ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI ORAZ ZAPEWNIEŃ WZGLĘDEM USŁUGI, USŁUGI
GETRESPONSE, NINIEJSZEGO REGULAMINU INTEGRACJI I JEGO PRZEDMIOTU, W
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI UŻYTKOWEJ,
GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.
Szkody pośrednie. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEPISAMI PRAWA GETRESPONSE NIE
BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, SANKCYJNE, UBOCZNE LUB
WYNIKOWE SPOWODOWANE PRZEZ INTEGRACJĘ LUB Z NIĄ ZWIĄZANE (W SZCZEGÓLNOŚCI
TAKIE JAK: STRATY Z TYTUŁU PRZYCHODU, ZYSKU, ODSETEK LUB INNYCH UTRACONYCH
KORZYŚCI, CZYSTE STRATY FINANSOWE, STRATY WYNIKAJĄCE Z INNYCH UMÓW ZWIĄZANE Z
NIEDOSTĘPNOŚCIĄ INTEGRACJI LUB JEJ CZĘŚCI).
Niniejszy Regulamin Integracji nie wymaga wnoszenia opłat, wypłacania prowizji lub
uiszczania innych płatności. Każda ze Stron jest odpowiedzialna za ponoszone koszty i
wydatki związane z działaniem integracji.
Obydwie Strony wyrażają zgodę na to, by stosunek prawny określony pomiędzy Stronami w
niniejszym Regulaminie Integracji był relacją niezależnych kontrahentów i aby żaden z
zapisów Regulaminu nie był rozumiany w sposób dający dowolnej ze Stron władzę lub
kontrolę nad codziennym funkcjonowaniem drugiej Strony. Nie jesteś naszym pracownikiem,
przedstawicielem, współwłaścicielem, wspólnikiem lub inną częścią naszej struktury
organizacyjnej lub naszych Partnerów.
Dane Osobowe będą przetwarzane przez GetResponse zgodnie z Polityką Prywatności
dostępną pod adresem https://www.getresponse.pl/email-marketing/Informacjeprawne/polityka-prywatnosci.html.
Regulamin Integracji obowiązuje w trakcie całego okresu uczestnictwa w programie
integracyjnym. Obydwie strony mogą przerwać współpracę w dowolnym czasie. Usunięcie

nazwy i logotypu firmy jest możliwe na podstawie stosownej prośby wysłanej na pocztę
email.
19. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Integracji. W każdym takim
przypadku na naszej stronie znajdzie się zaktualizowana wersja Regulaminu.
20. Opisany stosunek prawny skonstruowany jest i podlega interpretacji zgodnie z prawem
polskim bez uwzględnienia norm kolizyjnych zawartych w innych przepisach.

