
 

    

 
 

 
          

Regulamin korzystania z systemu 
Ramzes-WebTest 

 
 

1) Ramzes-WebTest (dalej: WebTest) jest internetowym system testowym firmy 

Ramzes Sp. z o.o. (dalej: Ramzes), którego celem jest publikowanie  testów, 

umożliwiających  potwierdzanie znajomości oferty Ramzes, funkcjonalności 

oferowanego oprogramowania oraz zagadnień związanych z oprogramowaniem i IT, 

w niektórych przypadkach poprzedzonych publikacją dodatkowych materiałów 

edukacyjnych. 

2) Materiałami edukacyjnymi, poza materiałem publikowanym w systemie WebTest, 

jest strona internetowa Ramzes (www.ramzes.pl),  newslettery Ramzes oraz  

szkolenia otwarte i zamknięte w tym szkolenia OnLine (wideokonferencje).  

3) Możliwość korzystania z WebTest uzależniona jest od akceptacji aktualnych 

warunków i zasad opisanych w regulaminie.  

4) Zarejestrowanie się użytkownika w WebTest oznacza,  że użytkownik zapoznał się i 

akceptuje zapisy niniejszego regulaminu. 

5) Do korzystania z WebTest uprawnieni są tylko Partnerzy firmy Ramzes i ich 

pracownicy pośredniczący w sprzedaży produktów z oferty Ramzes oraz Klienci 

użytkujący oprogramowanie z oferty Ramzes (dalej: Użytkownicy).  

6) Ramzes stosuje dwa odrębne bloki testów w zależności od grupy użytkowników. W 

systemie WebTest funkcjonują dwie grupy użytkowników: Partnerzy i Klienci.  

Jeden blok jest z przeznaczeniem dla Klientów czyli bezpośrednich użytkowników 

systemów, a drugi dla Partnerów czyli pośredników w sprzedaży. W drodze 

rejestracji do WebTest bardzo ważne jest aby Użytkownik zarejestrował się do 

prawidłowej grupy użytkowników. W sytuacji błędnie wskazanej grupy można ją 

zmienić samodzielnie w panelu użytkownika lub za pośrednictwem Ramzes.  

7) O zamieszczanych testach i warunkach ich zaliczania, użytkownicy będą 

informowani drogą mailową na wskazany w procesie rejestracji adres mailowy.  

8) Użytkownicy są zobowiązani do zamieszczania, w drodze rejestracji, tylko 

prawdziwych danych oraz zachowania w poufności utworzonego przez siebie hasła 

do WebTest. 



 

    

 

 

9) Ramzes zastrzega sobie możliwość zweryfikowania zarejestrowanych danych. 

10) Publikowanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika, oraz nieprzestrzeganie 

niniejszego regulaminu skutkować będzie usunięciem użytkownika z WebTest. 

11) Ramzes zastrzega sobie możliwość indywidualnego nadawania, ograniczania oraz 

odbierania uprawnień Użytkownikom. 

12) Ramzes nie ponosi odpowiedzialności za nieporozumienia wynikłe z posiadania 

nieaktualnych danych Użytkownika oraz za użycie hasła i nazwy Użytkownika przez 

osoby trzecie.  

13) Za wypełniony prawidłowo każdy test przez Użytkownika, w wyznaczonym przez 

Ramzes czasie,  Użytkownik otrzymuje standardowo po jednym (1) punkcie 

doliczanym do Systemu lojalnościowego, w którym zebrane punkty można 

zamieniać na nagrody. Zasady systemu lojalnościowego normuje odrębny 

regulamin.  

14) Otrzymany punkt za prawidłowo wypełniony test nalicza są tylko jeden raz, 

natomiast punkty z różnych testów sumują się.  

15) Punkty dodawane do systemu lojalnościowego dla Użytkowników z grupy Klienci, 

naliczane są tylko od testów przypisanych do programów użytkowanych przez 

Klienta w aktualnej wersji.  

16) Ramzes zastrzega sobie możliwość zmiany zasad naliczania punktów za zaliczone 

testy, a ich treść będą udostępniana w formie odrębnych promocyjnych 

regulaminów.  

17) Częstotliwość pojawiających się testów, ich zakres merytoryczny oraz zasady 

przyznawanych punktów zależny jest tylko i wyłącznie od indywidualnej decyzji 

Ramzes. 

18) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz.U. nr  133 poz. 883) oraz przesyłania, na podany adres mailowy, 

wiadomości o ofercie firmy Ramzes oraz informacji o WebTest. 

19) Ramzes zastrzega sobie możliwość zmiany zasad korzystania z WebTest, z 

obowiązkiem informowania użytkowników  droga mailową,  na wskazany w drodze  

 

 



 

    

 

 

rejestracji adres e-mail, lub w procesie logowania do WebTest, na 7 dni przed 

wprowadzeniem zmiany. O wyborze jednej ze wskazanych dróg decyduje Ramzes. 

Ramzes może również zakończyć korzystanie z WebTest jednostronnie, bez 

podawania przyczyny, powiadamiając o tym użytkowników z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem.  

20) Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18.09.2013roku.  

 


