
Regulamin świadczenia usługi czasowego dostępu do serwisu Prawo Optivum 

(dalej zwany Regulaminem) 

§1 
Definicje terminów użytych w Regulaminie 

Serwis – internetowy serwis prawny Prawo Optivum – internetowa baza danych zawierająca informacje 
prawne dotyczące oświaty. Prawa autorskie do treści zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy. 

Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usługi 
czasowego dostępu do serwisu Prawo Optivum. 

Usługa – zapewnianie dostępu do zasobów Serwisu, realizowane za pomocą przeglądarki internetowej po 
dokonaniu przez Użytkownika opłaty w formie wiadomości SMS za pośrednictwem Operatora.  

Usługodawca – właściciel Serwisu – VULCAN Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6, 51-116 
Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153176, NIP 898-001-44-51, 
kapitał zakładowy 2 700 000 zł. 

Operator – podmiot odpowiedzialny za prawidłowe przekazanie opłaty pobranej od Użytkownika 
z wykorzystaniem wiadomości SMS – Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000306513, o kapitale zakładowym 1 697 000 zł, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. 

Operator Sieci Komórkowej – podmiot dostarczający usługi telekomunikacyjne użytkownikom telefonów 
komórkowych. 

Kod dostępu – unikalny kod oparty o znaki alfanumeryczne, umożliwiający zalogowanie się do Serwisu. 

Wiadomość SMS – odpowiednio sformatowana wiadomość tekstowa zawierająca kod identyfikujący czas 
dostępu do Serwisu. Wiadomość wysyłana jest przez Użytkownika pod numer wskazany w Serwisie w celu 
uzyskania Kodu dostępu umożliwiającego zalogowanie się do Serwisu. 

§2 
Postanowienia wstępne 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usługi dostępu do Serwisu na rzecz 
Użytkownika. 

2. Korzystanie z Usługi odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz w zakresie dozwolonym 
przez prawo powszechnie obowiązujące. 

3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z dostępu do Serwisu w następujących wersjach: 

a. dostęp do zasobów Serwisu przez okres 24 godzin od momentu pierwszego zalogowania; 

b. dostęp do zasobów Serwisu przez okres 72 godzin od momentu pierwszego zalogowania. 

4. Wszystkie dostępy zdefiniowane w pkt 3 nie posiadają możliwości korzystania z opcji zadawania pytań 
prawnych (taka opcja jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających roczny abonament na 
użytkowanie serwisu). 

5. Serwis nie jest źródłem prawa. Treść aktów prawnych dostępnych w Serwisie ma charakter 
informacyjny. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek działań lub decyzji podjętych na 
podstawie treści dostępnych w Serwisie, w tym w szczególności będących ich następstwem szkód 
Użytkownika bądź osób trzecich. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w stosunku do 
Użytkownika mającego status konsumenta w rozumieniu przepisów art. 221 kodeksu cywilnego, jeśli 
Usługodawca ponosi winę za powstałą szkodę. 

 

 



§3 
Uzyskiwanie dostępu do Serwisu 

1. Uzyskiwanie dostępu do Serwisu na zasadach określonych Regulaminem jest możliwe przez każdą osobę 
uprawnioną do użytkowania telefonu w krajowej sieci komórkowej i na terenie Polski. 

2. Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Serwisu w zakresie określonym Regulaminem po 
otrzymaniu Kodu Dostępu do Serwisu. 

3. W celu otrzymania Kodu Dostępu należy wysłać Wiadomość SMS o treści PRAWO pod numer: 

a. 7555 – w celu uzyskania dostępu do Serwisu na 24 godziny od momentu pierwszego logowania; 

b. 7955 – w celu uzyskania dostępu do Serwisu na 72 godziny od momentu pierwszego logowania. 

4. Wysłanie Wiadomości SMS jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu. Koszt wysłania 
Wiadomości SMS wynosi: 

a. 5 zł + 23% VAT – w przypadku dostępu na 24 godziny; 

b. 9 zł + 23% VAT – w przypadku dostępu na 72 godziny. 

5. Po otrzymaniu przez Operatora poprawnej Wiadomości SMS Operator odsyła Wiadomość zwrotną pod 
numer, z którego wysłano Wiadomość SMS. 

6. Wiadomość zwrotna zawiera Kod Dostępu niezbędny do zalogowania się Użytkownika i korzystania 
z Serwisu. 

7. Z chwilą zalogowania się Użytkownika do Serwisu rozpoczyna się bieg okresu dostępu do Serwisu 
w wersji określonej w § 2 ust. 3 pkt a. lub b. 

8. Wylogowanie z serwisu w okresie wykupionego dostępu nie przerywa biegu wykupionego czasu 
dostępu. 

9. Po upływie wykupionego czasu dostępu do Serwisu (tj. po upływie 24 godzin lub 72 godzin) dostęp do 
Serwisu jest automatycznie zamykany. 

10. Usługodawca oświadcza, że nie otrzymuje od Operatora oraz Operatora Sieci Komórkowej żadnych 
danych osobowych Użytkownika, z którego telefonu komórkowego została przesłana Wiadomość SMS. 

11. Usługodawca zastrzega, że za wysłanie Wiadomości SMS Operator Sieci Komórkowej pobiera od 
Użytkownika opłatę w wysokości określonej w ust. 4. Usługodawca zastrzega, że nie zna treści umowy 
pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Sieci Komórkowej i zaleca zapoznanie się z nią przed wysłaniem 
Wiadomości SMS. 

12. Usługodawca nie zapewnia dostępu Użytkownika do Internetu. Użytkownik ponosi koszty dostępu do 
sieci Internet i korzystania z niej. 

§4 
Warunki świadczenia Usługi 
Zasady składania reklamacji 

1. Użytkownik ma prawo przeglądać teksty zawarte w Serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb. 

2. Użytkownik nie ma prawa umożliwiać dostępu do Serwisu osobom trzecim. 

3. Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzania zmian w Serwisie. 

4. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w Serwisie treści bezprawnych. 

5. Reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy kierować pocztą elektroniczną na adres: 

a. serwis@przelewy24.pl – w przypadku reklamacji dotyczących nieotrzymania Kodu Dostępu lub 
braku możliwości zalogowania się na stronie prawo.vulcan.edu.pl z zastosowaniem otrzymanego 
Kodu Dostępu. 

b. serwis_prawo@vulcan.edu.pl – w przypadku reklamacji dotyczących przerw w działaniu serwisu 

prawo.vulcan.edu.pl. 

6. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu 
wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Usługodawca zastrzega możliwość 
nierozpatrzenia reklamacji zgłoszonej po upływie tego terminu. 
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7. Reklamacja powinna zawierać: numer telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, numer telefonu, 
na który wysłano Wiadomość SMS, datę i godzinę wysłania Wiadomości SMS oraz szczegółowy opis 
i powód reklamacji. 

8. Usługodawca zastrzega prawo nierozpoznania reklamacji uniemożliwiającej identyfikację Użytkownika 
oraz reklamowanej Usługi. 

9. Prawidłowo zgłoszone reklamacje Usługodawca rozpatruje w ciągu 14 dni od zgłoszenia. 

10. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości opłaty za reklamowaną usługę. 
Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w stosunku do Użytkownika mającego status konsumenta 
w rozumieniu przepisów art. 221 kodeksu cywilnego. 

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za nieprzekazanie lub nienależyte 
przekazanie opłaty przez Operatora. Zasady korzystania z usług oferowanych przez Operatora, ich 
dostępność i zasady składania reklamacji określa odrębny Regulamin udostępniany na stronie 
Operatora. 

§5 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu pod adresem 
logowanie.vulcan.edu.pl/Assets/regulamin.pdf. Regulamin może być zmieniony przez Usługodawcę 
w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany w Regulaminie stają się skuteczne od chwili ich zamieszczenia na 
ww. stronie. Użytkownik, który wysłał Wiadomość SMS przed zmianą Regulaminu, związany jest 
postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dniu wysłania Wiadomości SMS. 

2. Uzyskanie dostępu do Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich 
do treści i utworów znajdujących się w Serwisie. Użytkownik ma prawo wykorzystywać wspomniane 
treści i utwory w sposób zgodny z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa. 


