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OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO STREFY DLA PARTNERÓW DAGMA

1. Składający oświadczenie wnosi o przyznanie dostępu do Strefy dla Partnerów DAGMA osobie:

2. Składający oświadczenie akceptuje poniższe warunki dostępu do Strefy dla Partnerów DAGMA:

a) Dostęp do Strefy dla Partnerów chroniony jest indywidualnym loginem i hasłem, zabezpieczającymi dostęp m.in. do cenników rozwiązań oferowanych przez 

    DAGMA oraz do formularza rejestracji sprzedaży ESET.

b) Dla osoby wskazanej w Oświadczeniu w pkt. 1 zostanie utworzone konto administratora w Strefie dla Partnerów DAGMA. Indywidualny login i hasło mają 

    charakter poufny i mogą być wykorzystywane tylko przez tę osobę. 

c) Osoba z kontem administratora może nadać dostęp do Strefy dla Partnerów DAGMA również innym wybranym pracownikom firmy Partnera oraz osobom 

    związanym z Partnerem umową cywilnoprawną (łącznie zwanymi „pracownikami”). W tym celu należy wypełnić formularz utworzenia konta w Strefie dla 

    Partnerów DAGMA w zakładce „Moje Konto” lub przesłać wiadomość z adresu mailowego przypisanego do konta administratora na adres  

    partner@dagma.pl. Wiadomość musi zawierać dane pracowników, którzy powinni posiadać dostęp do Strefy dla Partnerów DAGMA. W treści wiadomości 

    należy wskazać: imię, nazwisko, indywidualny imienny adres e-mail oraz numer telefonu każdego takiego pracownika.

d) Osoba  wskazana  w  Oświadczeniu  w  pkt.  1  lub  Składający  oświadczenie  zobowiązany  jest  do niezwłocznego poinformowania firmy DAGMA o 

    wszelkich zmianach związanych z dostępem do Strefy dla Partnerów, w szczególności do poinformowania o konieczności zablokowania dostępu wskazanym 

    wcześniej pracownikom, m.in. z uwagi na: wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Partnera z takimi osobami.

e) DAGMA zastrzega prawo zablokowania dostępu do Strefy dla Partnerów DAGMA dla danej osoby bez wcześniejszego uprzedzenia, w szczególności w razie 

    powzięcia wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa danych.

imię, nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera
zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze CEIDG / KRS

___________________________________________________________________

indywidualny, imienny adres email osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera

___________________________________________________________________

nazwa firmy, forma prawna Partnera

___________________________________________________________________

adres siedziby firmy Partnera

___________________________________________________________________

NIP Partnera

_____________________________________

miejscowość, data

__________________________________
Dane składającego oświadczenie 
w imieniu i na rzecz Partnera:

Do spółki DAGMA sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach (40-478)

ul. Pszczyńska 15

IMIĘ NAZWISKO ADRES EMAIL (adres imienny) TELEFON
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f) Składający  oświadczenie  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  działania  dokonywane  w  Strefie  dla Partnerów DAGMA, w tym m.in. za składane 

    zamówienia, zgłaszane projekty lub dokonywane rejestracje sprzedaży ESET, przy użyciu przyznanych wcześniej przez DAGMA indywidualnych loginów i haseł.

g) Składający oświadczenie potwierdza, że uzyskał zobowiązanie od każdej ze wskazanych przez siebie osób, mającej dostęp do Strefy dla Partnerów, do 

    przestrzegania powyższych zasad.

h) Osoba wskazana w Oświadczeniu w pkt. 1 lub Składający oświadczenie zobowiązuje się zgłaszać podejrzenie   lub   stwierdzenie   wycieku   lub 

    udostępnienia   osobom   nieupoważnionym   danych dostępowych, jak również wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w działaniu Strefy dla Partnerów na 

    adres e-mail partner@dagma.pl lub pod numerem 32 259 11 00 (od 8 do 18 w dni robocze od poniedziałku do piątku).
i)  Zabronione jest dostarczanie, udostępnianie przez osoby mające dostęp do Strefy dla Partnerów DAGMA wszelkich treści o charakterze bezprawnym oraz 

    wykorzystywanie Strefy dla Partnerów w sposób sprzeczny z prawem, z zasadami współżycia społecznego, naruszeniem dóbr osobistych lub praw osób 

    trzecich bądź firmy DAGMA.

j)  Ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Składający oświadczenie zobowiązany jest do 

    stosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych, które minimalizują możliwość pozyskania i modyfikowania danych zawartych w Strefie dla Partnerów 

    DAGMA, w tym w szczególności danych dostępowych (loginu i hasła).

3. Wszelkie zmiany danych objętych niniejszym oświadczeniem powinny być niezwłocznie (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych) zgłaszane firmie DAGMA 

    przez Składającego oświadczenie, drogą mailową na adres partner@dagma.pl.

4. W razie zmiany danych osoby wskazanej w pkt. 1 Oświadczenia, obowiązek przekazania informacji obciąża Składającego oświadczenie.

DAGMA Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE PRZYJĄŁ Z POWAŻANIEM

_________________________________

Podpis Składającego oświadczenie i pieczątka firmowa

(osoby uprawnionej do reprezentowania firmy Partnera

zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze CEIDG / KRS)

__________________________________________________________
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