
 

Powrót na stronę główną 

Regulamin IkaByte Systems 

IkaByte.com - Regulamin (aktualizacja: 08.10.2021r.)  

Dotyczy strony internetowej, jak i świadczonych usług. 

 

§1. Ogólne informacje 

* Uzyskując dostęp do usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na 

przestrzeganie niniejszych warunków. 

* Nieznajomośd regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 

* Zgodnie z zasadą lex retro non agit - prawo nie działa wstecz, jednak nie bez 

wyjątków, jeśli działania użytkownika zostaną uznane za rażące i/lub działające 

na niekorzyśd jakiejkolwiek właśności IkaByte Systems. 

§2. Warunki używania serwisu 

* Używanie serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i 

dobrowolne. 

https://ikabyte.com/


* Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz pozostałymi 

dokumentami stanowiącymi jego integralną częśd i muszą zaakceptowad w 

całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z serwisu. 

* Usługobiorcy nie mogą wykorzystad żadnych pozyskanych w Serwisie danych 

osobowych do celów marketingowych. 

* Wymagania techniczne korzystania z serwisu: 

- Urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych. 

- Połączenie z Internetem. 

- Dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe 

zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C, i obsługuje strony 

www udostępniane w języku HTML5. 

- Włączoną obsługę skryptów JavaScript. 

- Włączoną obsługę plików Cookie. 

* W celu zapewnienia bezpieczeostwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych 

Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z 

Serwisu powinni stosowad się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeostwa w 

sieci. 

* Zabrania się działao wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy 

użyciu oprogramowania: 

- bez zgody pisemnej: dekompilacji i analizy kodu źródłowego, 

- bez zgody pisemnej: powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu, 

- bez zgody pisemnej: prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i 

konfiguracji serwera, 

- podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych 

kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzid szkodę 

oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy, 

https://nety.pl/cyberbezpieczenstwo/zasady-ogolne-korzystania-z-sieci-internet/
https://nety.pl/cyberbezpieczenstwo/zasady-ogolne-korzystania-z-sieci-internet/


- podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych: 

kodu, skryptów i oprogramowania umożliwiających śledzenie lub wykradnięcie 

danych Usługobiorców lub Usługodawcy, 

- podejmowania jakichkolwiek działao mających na celu uszkodzenie, 

zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu, w jakim 

działa Serwis. 

 

§3. Zmiany regulaminu 

* Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą byd w każdej chwili jednostronnie 

zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyny. 

* Zakłada się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po 

zmianie Regulaminu, akceptuje go w całości. 

§4. Discord 

* Podczas nadawania na żywo bądź nagrywania rozmowy na kanałach 

głosowych należy wyciszyd głos, gdyż każdy ma prawo do własnej prywatności. 

Nie stosowanie się do tego punktu powoduje natychmiastowym usunięciem z 

kanałów głosowych pod groźbą zablokowania konta użytkownika z gildi 

Discord. 

* Na kanałach głosowych można nagrywad z włączonym głosem jedynie w 

sytuacjach takich jak:  

- Użytkownik którego chcemy oskarżyd narusza pewne punkty regulaminu. 

 * Jeżeli użytkownik ma zamiar oskarżyd innego użytkownika o łamanie 

regulaminu musi dołączyd na kanał pomocy lub skontaktowad się z dostępnym 

administratorem jednak aby oskarżyd innego użytkownika wymagane są 

dowody w postaci nagrao lub zrzutów ekranu (screenów) 

* Aby przebywad w gildi discord wymagana jest klawiatura QWERTY  

* W przypadku zauważenia łamania regulaminu przez innego użytkownika – 

użytkownik który zauważył ten incydent musi niezwłocznie poinformowad o 

tym administrację aktualnie dostępną na gildi Discord. 



* Na gildi discord zakazuje się propagowania Faszyzmu, Nazizmu, i innych form 

zakazanych w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

 

§5. Reklamacje, zwroty za usługi płatne 

* Zwroty są możliwe jedynie w określonych ściśle punktach w regulaminie 

ktróre wymienione są poniżej: 

- Wykupiona usługa jest uszkodzona  

* Jeżeli użytkownik chce wykonad reklamację lub zwrot za rzeczy które nie są 

wymienione w regulaminie, reklamacja/zwrot nie będzie możliwy, dlatego 

prosimy o przemyślane zakupy. 

* Jeżeli Usługodawca nie stwierdzi że usługa jest uszkodzona nie jest 

zobowiązany do wykonania zwrotu/reklamacji. 

* Usługodawca nie odpowiada za problemy wynikłe z powodu zakupienia przez 

Usługobiorcę produktu ze źródła które nie jest zarządzane przez IkaByte 

Systems. 

* Usługa płatna może zostad usunięta użytkownikowi gdy ten znacznie naruszy 

regulamin IkaByte Systems lub wejdzie w konflikt z prawem Rzeczepospolitej 

Polskiej. 

* Aby wykonywad zakupy w IkaByte Systems użytkownik deklaruje że ma więcej 

niż 13 lat. 

* Jeżeli do uszkodzenia produktu dojdzie w wyniku uszkodzenia go przez 

Usługobiorcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do wykonania 

zwrotu/reklamacji 

* Strona ikabyte.com nie oferuje żadnej możlwiości zakupu jakiejkolwiek usługi 

lecz inne podmioty należące do IkaByte Systems mogą lecz nie muszą oferowad 

takich usług aby sprawdzid czy serwis jest zarządzany przez IkaByte Systems 

należy kontaktowad się z nami poprzez naszego e-mail: admin@ikabyte.com  

§6. Usuwanie konta w systemie IkaByte 
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* Usługobiorca chcąc usunąd swoje konto z systemie IkaByte musi wykonad 

następujące kroki: 

- Przejśd pod adres: https://ikabyte.com/factory 

- Rozwinąd pasek nawigacyjny i kliknąd zakładkę „Moje Konto” 

- Po kliknięciu zakładki pokażuje się menu konta aby usunąd konta należy 

odnaleźd rubrykę „Usuo konto” i kliknąd „Przejdź dalej” 

- Uzupełniamy formularz i zatwierdzamy guzikiem poniżej „Upewniłem się że 

wszystkie dane są wprowadzone poprawnie” wykonujemy test reCaptcha i 

klikamy „Wyślij”  

- Administrator serwisu w przeciągu 30 dni usunie konto i wyśle potwierdzenia 

na maila 

* Należy pamiętad że Usługodawca usuwa wszelkie dane Usługobiorcy z 

systemu przez co ponowne zalogowanie się do serwisów obsługiwanych przez 

The IkaByte Factory nie będzie możliwe 

* Usługobiorca po usunięciu konta może utworzyd je ponownie poprzez 

zarejestrowanie się w systemie 

 

§7. Żądanie swoich danych  

* Usługobiorca chcąc uzyskad swoje dane które zapisuje system ikabyte czyli: 

- SteamID 

- Nazwa użytkownika 

- ID w systemie  

- Ranga 

Musi skontaktowad się z nami drogą mailową podając swoje SteamID  

konsultant zapyta o kilka wymaganych do potwierdzenia tożsamości danych i 

udostępni dane Usługobiorcy 

E-Mail: admin@ikabyte.com 

https://ikabyte.com/factory
mailto:admin@ikabyte.com


 

 

 

 

§8. Postanowienia koocowe 

* Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jeżeli tylko pozwalają na to 

obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie 

przez Usługobiorców, za ich prawdziwośd, rzetelnośd, autentycznośd czy wady 

prawne. 

* Usługodawca dokona wszelkich starao, by usługi Serwisu były oferowane w 

sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia 

spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób 

trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów. 

* Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji 

umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez 

konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z 

usług Serwisu. 

* Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub 

częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub 

przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym 

Usługobiorców. 

* Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez 

wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców. 

* Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości 

wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i 

możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców. 

* Obowiązujące Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod 

aktualnym Regulaminem. 



* We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy 

kontaktowad się z Usługodawcę, korzystając z jednej z poniższych form 

kontaktu: 

- wysyłając wiadomośd na adres e-mail: admin@ikabyte.com, 

- kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach 

związanych z prowadzonym Serwisem. 

 

 

 

 

 

 

 


