
 

                                                             

 
 
 

Regulamin Portalu Partnerskiego GetReady 
 
 

1. Informacje ogólne 
 
1.1 Portal Partnerski   „Get Ready”, zwany dalej „Portalem”, organizowany  jest przez RICOH 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18a, 02‐092 Warszawa, wpisaną 
do Krajowego Rejestru Sądowego  ‐ Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000209402, 
kapitał zakładowy w wysokości 16.041.400 zł, NIP: 521‐012‐55‐78, zwaną dalej „Ricoh”. 
 
1.2  Portal  jest  przeznaczony  dla  Autoryzowanych  Partnerów  Handlowych,  Partnerów  IT, 
Integratorów  Systemów  i  ma  na  celu  ułatwienie  komunikacji  z  Ricoh,  zwiększenie 
świadomości marki Ricoh oraz zwiększenie sprzedaży produktów marki Ricoh.  
 
1.3 Warunki  rejestracji  i  użytkowania  Portalu  określa  niniejszy  Regulamin  Portalu,  zwany 
dalej  „Regulaminem”.  Przystąpienie  do  Portalu  jest  jednoznaczne  z  faktem,  iż  dany 
użytkownik  Portalu  zapoznał  się  z  treścią  Regulaminu  i  akceptuje  go,  jak  również 
potwierdzeniem, że spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie. 
 
1.4 Treść Regulaminu  jest zawsze dostępna do wglądu w siedzibie Ricoh w Warszawie przy 
ul. Żwirki i Wigury 18a oraz na stronie internetowej  Portalu  pod   adresem 
http://getready.ricoh.pl. Ricoh zastrzega sobie prawo do zamknięcia Portalu, w każdej chwili, 
bez podawania przyczyn.  
 

2. Warunki użytkowania 
 
2.1 Użytkownikiem Programu może być wyłącznie podmiot zaakceptowany przez Ricoh.  
 
2.2  Z  Portalu  mogą  korzystać  osoby  prawne,  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność 
gospodarczą  i  jednostki  organizacyjne  nie  posiadające  osobowości  prawnej,  prowadzące 
działalność  gospodarczą,  sprzedające  produkty  Ricoh  klientowi  końcowemu.  Portalu  nie 
mogą  używać  podmioty  w  jakikolwiek  sposób  powiązane  kapitałowo  z  Autoryzowanymi 
Partnerami  Handlowymi  Ricoh. Wykaz  Autoryzowanych  Partnerów  Ricoh  znajduje  się  na 
stronie http://www.ricoh.com.pl/about‐ricoh/sales/index.xhtml 
 
2.3  Za  datę  rozpoczęcia  użytkowania  Portalu  przyjmuje  się  datę  wypełnienia  przez 
Użytkownika  Formularza  Rejestracyjnego,  zamieszczonego  na  stronie  internetowej 
http://getready.ricoh.pl 
 



 

                                                             
 

2.4  Ricoh  zastrzega  sobie  prawo,  w  uzasadnionych  przypadkach,  nie  przyjęcia  danego 
zgłoszenia  do  Portalu, w  szczególności w  przypadku  niekompletnego  lub  niepoprawnego 
wypełnienia  Formularza  Rejestracyjnego.  Ricoh  nie  ma  obowiązku  informowania 
Użytkownika o nie przyjęciu zgłoszenia oraz podawania przyczyn nie przyjęcia zgłoszenia. 
 
2.5 Podczas rejestracji Użytkownik wybiera login. Po pozytywnym zweryfikowaniu rejestracji 
przez  Ricoh  użytkownik  otrzymuje  hasło  dostępu.  Użytkownik  zobowiązuje  się  nie 
udostępniać hasła osobom  trzecim  i korzystać z niego  jedynie do własnego użytku, w celu 
logowania  się do Portalu. Ricoh nie ponosi odpowiedzialności  za korzystanie  z dostępu do 
konta Użytkownika Portalu przez osoby nieuprawnione.  
 
2.6 Ricoh zastrzega sobie prawo do  jednostronnego  i natychmiastowego zablokowania  lub 
usunięcia konta Użytkownika, bez podania przyczyny. 
 

3. Reklamacje 
 
3.1  Wszystkie  reklamacje  lub  skargi  Użytkowników  Portalu  Użytkownicy  są  zobowiązani 
składać w  formie  elektronicznej  na  adres: webmaster@ricoh.com.pl, w  terminie  3  dni  od 
daty  zdarzenia  stanowiącego  podstawę  reklamacji,  pod  rygorem  ich  nieuwzględnienia  w 
terminie późniejszym. Reklamacje lub skargi muszą zawierać nazwę i adres Użytkownika, jak 
również dokładny opis podstaw reklamacji lub skargi. 
 

4. Postanowienia końcowe 
 
4.1 Ricoh  zastrzega  sobie prawo weryfikacji  czy Użytkownicy Portalu  spełniają warunki do 
korzystania  z Portalu. W  tym celu Ricoh może  żądać od Użytkownika  złożenia określonych 
oświadczeń,  podania  określonych  danych  bądź  przedłożenia  określonych  dokumentów  w 
każdym czasie podczas użytkowania Portalu. 
 
4.2  Nieuzasadniona  odmowa  spełnienia  żądań,  określonych  w  pkt  4.1,  powoduje 
natychmiastowe zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika Portalu. 
 
4.3  Ricoh  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  czasowy  brak  lub  złe  funkcjonowanie  strony 
http://getredy.ricoh.pl  jak  również  za  ewentualne  szkody  powstałe  na  skutek  przerwania 
transmisji danych do witryny http://getready.ricoh.pl. 
 
4.4  Interpretacja  i  wykładnia  postanowień  niniejszego  Regulaminu  należy  wyłącznie  do 
Ricoh. 
 
4.5  Użytkownik,  poprzez  zgłoszenie  się  do  Portalu  wyraża  zgodę  na  gromadzenie  i 
przetwarzanie  przez  Ricoh  wszelkich  danych  osobowych  i  handlowych.  Uczestnik  wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Uczestnik wyraża również zgodę 
na dalsze przekazywanie danych osobom trzecim. 
 
4.6 Ricoh zapewnia,  iż przekazanie danych osobom trzecim może nastąpić wyłącznie w celu 
wykonania odpowiednich analiz i ekspertyz na rzecz Ricoh, wyłącznie na potrzeby związane z 



 

                                                             
 

działalnością gospodarczą Ricoh, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów marketingowych i 
przygotowania oferty Ricoh. 
 
4.7 Ricoh zastrzega sobie prawo zmiany zasad użytkowania Portalu, w tym treści niniejszego 
Regulaminu w trakcie korzystania przez Użytkowników z Portalu bez podania przyczyny, za 
stosownym powiadomieniem umieszczonym na stronie Portalu. 
 
4.8 We wszystkich  sprawach  nie  uregulowanych Regulaminem  Portalu  decyzje  podejmuje 
Ricoh.  


