
Regulamin korzystania z Panelu Producenta 
PoniŜszy regulamin ustala warunki korzystania z moŜliwości dodawania, usuwania i edycji 
sprzętu i związanej z nim oferty cenowej w internetowych bazach danych wykorzystywanych 
przez program Kolektorek2.0. i inne wersje tego programu.  
 

1. Panel producenta jest aplikacją umoŜliwiającą dodawanie, usuwanie i edycję sprzętu 
(kolektorów słonecznych, zasobników solarnych, sterowników solarnych, naczyń 
wzbiorczych, pomp obiegowych, izolacji i konstrukcji wsporczych) i związanej z nim 
oferty cenowej w internetowych bazach danych wykorzystywanych przez program 
Kolektorek2.0. i inne wersje tego programu. 

 
2. Indywidualne konto umoŜliwiające dostawcy urządzeń, zwanemu dalej 

UŜytkownikiem, logowanie się do Panelu Producenta poprzez wprowadzanie 
unikalnego loginu i hasła, zakładane jest przez administratora i przekazane 
UŜytkownikowi po zawarciu stosownej umowy. 

 
3. UŜytkownik zobowiązany jest do korzystania z Panelu Producenta wyłącznie na 

zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z literą Prawa Krajowego. 
Korzystanie z Panelu Producenta na zasadach nieokreślonych w Regulaminie a 
sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem jest zabronione.  

 
4. UŜytkownik posiadający Konto Producenta ponosi wszelką odpowiedzialność 

cywilno- karną za wprowadzone przez niego dane do Panelu Producenta. Parametry 
sprzętu powinny być potwierdzone badaniami lub certyfikatami zgodności z polskimi 
lub unijnymi normami. 

 
5. W przypadku kolektorów słonecznych posiadających certyfikaty zgodności z 

europejską normą EN 12975-1:2006 Solar thermal systems and components - Solar 
collectors - Part 1: General Requirements, wydane przez akredytowane jednostki 
certyfikujące wyroby, istnieje moŜliwość podania w Panelu Producenta linków 
pozwalających na pobranie tych certyfikatów. To samo dotyczy się wyników testów 
przeprowadzonych w laboratoriach badawczych kolektorów słonecznych pod 
warunkiem, Ŝe zrealizowane one były przez laboratoria akredytowane do 
przeprowadzania badań zgodnie z normą EN 12975-2:2006 Solar thermal systems and 
components - Solar collectors - Part 2: Test methods.  

 
6. W przypadku pomp obiegowych istnieje moŜliwość podania w Panelu Producenta 

linków pozwalających na pobranie charakterystyki pracy pompy. 
 

7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 i 6 powinny być zapisane w formacie PDF, a 
linki powinny umoŜliwiać ich bezpośrednie pobranie. 

 
8. UŜytkownik zobowiązany jest do wprowadzania do Panelu Producenta tylko urządzeń 

znajdujących się w jego własnej ofercie oraz do przeprowadzania okresowej 
aktualizacji wprowadzonych przez siebie danych.  

 
9. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w parametrach sprzętu, jakie zostały 

wprowadzone przez UŜytkownika, są podstawą do usunięcia produktu z bazy a 
notoryczne naduŜycia w tym zakresie mogą prowadzić do usunięcia konta przez 
administratora. 



 
10. Sprzęt, odnośnie którego będzie zachodziła wątpliwość, co do zgodności parametrów 

z rzeczywistością a producent nie dostarczy wiarygodnego potwierdzenia 
wprowadzonych danych zostanie usunięty.  

 
11. Administrator ma prawo dokonywać zmian w sprzęcie wprowadzonym do bazy 

danych, jeŜeli parametry nie są zgodne z przedstawionymi przez uŜytkownika 
wynikami badań z akredytowanych laboratoriów badawczych, dostosowując je do 
ww. wyników testów laboratoryjnych. 

 
12. Administrator ma prawo zmienić klasyfikację danego sprzętu, jeŜeli została ona 

wprowadzona niezgodnie lub błędnie z opisem lub działaniem bazy danych. 
 

13. W przypadku kolektorów słonecznych parametry naleŜy podawać w odniesieniu do 
powierzchni apretury kolektora. 

 
14. Udostępnienie loginu i hasła umoŜliwiających zalogowanie się do serwisu osobom 

trzecim jest zabronione. 
 

15. EC BREC IEO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające ze zgubienia 
loginu i hasła do Panelu Producenta, udostępnienia ich osobom trzecim oraz ich 
kradzieŜy w szczególności poprzez oprogramowanie szpiegowskie typu adware, 
spyware zainstalowane na sprzęcie UŜytkownika. 

 
16. Podejrzenie utraty hasła powinno być niezwłocznie zgłaszane administratorowi na 

email kolektorek@ieo.pl  
 

17. EC BREC IEO zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, 
wraz z rozwojem programu Kolektorek i potrzebami nabywców. 

 
18. Zmiana Regulaminu wymaga powiadomienia UŜytkownika drogą mailową w terminie 

3 dni od wprowadzenia ww. zmiany. UŜytkownik ma prawo odstąpić od umowy za 
wypowiedzeniem w terminie 14 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia. 

 
 
 
 
 


