
Warunki pobierania i korzystania z wersji próbnej programów InsERT S.A.  

 

1. Oprogramowanie linii produktów InsERT nexo i linii produktów InsERT GT, obejmujące: Subiekt nexo, 

Subiekt GT, vendero, Gestor nexo, Gestor GT, Sello, Subiekt Sprint 2, mikroSubiekt, Rewizor nexo, 

Rewizor GT, Rachmistrz nexo, Rachmistrz GT, Gratyfikant nexo, Gratyfikant GT, Biuro GT, Biuro nexo 

oraz Analityk, Skarbnik 4, Przelewy 2, mobilny Subiekt dostępne na stronie: www.insert.com.pl stanowi 

własność intelektualną firmy InsERT S.A. z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2, 54-519 Wrocław.  

 

2. Niniejszy regulamin zawiera zasady korzystania z wersji próbnych następujących programów InsERT 

S.A.: Subiekt nexo, Subiekt GT, vendero, Gestor nexo, Gestor GT, Sello, Subiekt Sprint 2, mobilny Subiekt, 

mikroSubiekt, Rewizor nexo, Rewizor GT, Rachmistrz nexo, Rachmistrz GT, Gratyfikant nexo, Gratyfikant 

GT, Biuro GT, Biuro nexo, Analityk, Skarbnik 4, Przelewy 2, (dalej: program/programy InsERT).  

 

3. Pobieranie wersji próbnej (demonstracyjnej) programu InsERT wymaga wypełnienia formularza 

kontaktowego, podania danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez InsERT 

S.A. w celu przetwarzania danych w związku z korzystaniem z wersji próbnej programu/programów 

InsERT i indywidualnej rejestracji Użytkownika.  

 

4. Wypełnienie formularza kontaktowego oraz dokonanie pozostałych czynności wskazanych w pkt 3 

oznacza zaakceptowanie niniejszych Warunków.  

 

5. Wersja próbna (demonstracyjna) każdego z programów InsERT służy do przetestowania funkcjonalności 

programu i jego oceny przed ewentualnym zakupem wersji licencjonowanej programu przez 

Użytkownika, jak również do zapoznania się z programem InsERT i jego nauki (cele edukacyjne) i może 

być wykorzystywana przez Użytkownika wyłącznie w takim celu.  

 

6. Niedozwolone jest wykorzystywanie wersji próbnej (demonstracyjnej) programu dla innych celów niż 

określone w pkt 5. W przypadku użycia wersji próbnej (demonstracyjnej) programu do innych celów niż 

wskazane w pkt 5, Użytkownik zobowiązany jest do zakupu wymaganej licencji odpowiedniej wersji 

programu InsERT.  

 

7. Wersja próbna (demonstracyjna) każdego z programów InsERT jest nieodpłatna i co do zasady działa jak 

w pełni funkcjonalna wersja programu.  

 

8. Wersja próbna (demonstracyjna) programu InsERT jest aktywna i działa maksymalnie przez okres 45 dni 

(w zależności od programu InsERT i uruchomionych z nim rozszerzeń) od daty uruchomienia wersji 

próbnej (demonstracyjnej) programu InsERT. Po upływie okresu testowego program InsERT ulega 

automatycznemu zablokowaniu. Kontynuacja korzystania z programu InsERT wymaga zakupu 

licencjonowanej wersji programu.  

 

9. Użytkownik wersji próbnej (demonstracyjnej) nie może udzielać sublicencji, cedować lub w jakikolwiek 

inny sposób przekazywać uprawnień przysługujących mu do wersji próbnej (demonstracyjnej) programu 

InsERT, uzyskanych zgodnie z niniejszymi Warunkami.  

 

10. Program InsERT w wersji próbnej (demonstracyjnej) jest udostępniany bez udzielania jakichkolwiek 

gwarancji, w tym wyraźnych i/lub dorozumianych. W szczególności InsERT nie gwarantuje, że funkcje 

zawarte w wersji próbnej (demonstracyjnej) programu InsERT spełniają wymagania Użytkownika i/lub 

że działanie wersji próbnej (demonstracyjnej) programu InsERT będzie nieprzerwane lub bez błędów.  

 



11. Administratorem danych osobowych Użytkownika pobierającego wersję próbną (demonstracyjną) 

programu jest InsERT S.A., który przetwarza podane przez Użytkownika zgodnie przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej 

jako RODO). Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres 

iod@insert.com.pl.    

 

12. InsERT jako administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

jako niezbędne w celu udostępnienia wersji próbnej (demonstracyjnej) programu InsERT na zasadach 

określonych w niniejszej umowie, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez InsERT, w szczególności w 

zakresie marketingu produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę.  

 

13. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do pobrania wersji 

próbnej (demonstracyjnej) programu InsERT. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości pobrania wersji próbnej (demonstracyjnej) programu 

InsERT.  

 

14. Przetwarzając dane osobowe Użytkownika, InsERT stosuje środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom 

nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego 

regulaminu.  

 

15. Do przetwarzania danych osobowych po stronie InsERT dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające 

aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych.   

 

16. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin, oświadcza, że znany jest mu fakt, iż administratorem jego 

danych osobowych jest InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 2 oraz, że zapoznał się z 

informacjami przekazywanymi mu przez InsERT zgodnie z art. 13 – art. 22 RODO.   

 

17. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez InsERT do czasu przekazania przez 

Użytkownika do InsERT informacji o zaprzestaniu korzystania z wersji próbnej (demonstracyjnej) 

programu InsERT lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu 

(przypadki takie opisane zostały w punkcie 3 powyżej) i na warunkach określonych w przepisach 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

18. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez InsERT nie są przekazywane do państw trzecich. Dane 

osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany i nie będą profilowane.  

 

19. InsERT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym w szczególności za: utracone zyski, 

utracone korzyści, oszczędności lub inne specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody powstałe w wyniku 

lub w związku z pobraniem, zainstalowaniem i użytkowaniem wersji próbnej (demonstracyjnej) 

programu InsERT.  

 

20. InsERT zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym niniejszych Warunków korzystania z wersji próbnej 

(demonstracyjnej) programu InsERT. 

mailto:iod@insert.com.pl

