REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ APLIKACJI MÓJTRENER.EDU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą
elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego pod adresem http://
www.mojtrener.edu.pl (dalej jako: ,,Serwis internetowy”, ,,Serwis”) oraz aplikacji mobilnej
MójTrener.edu (dalej jako: ,,Aplikacja mobilna”, ,,Aplikacja” lub ,,MójTrener.edu”).
2. Funkcjonalności Serwisu internetowego oraz Aplikacji mobilnej są zintegrowane, przy
czym są od siebie niezależne, co oznacza, że każdy Użytkownik może być zarejestrowany i
korzystać z nich niezależnie od siebie, w tym korzystać wyłącznie z Aplikacji albo Serwisu
lub z nich obu.
3. Celem Serwisu oraz Aplikacji jest umożliwienie Użytkownikom otrzymania informacji oraz
innych treści związanych z wydarzeniami edukacyjnymi, w tym w szczególności
szkoleniami, kursami, mentoringami, doradztwem, treningami indywidualny czy
coachingami, w których uczestniczył Użytkownik. Użytkownikiem może być również
osoba, która nie brała udziału w wydarzeniach, o których mowa w zdaniu poprzednim,
o ile otrzymała od Trenera odpowiedni kod dostępu.
4. Informacje, o których mowa w ppkt. 4 powyżej oraz wszelka treść udostępniana przez
Trenerów, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji odbywa się
bezpośrednio między Trenerem a Użytkownikiem, bez udziału Usługodawcy.
5. Serwis oraz Aplikacja mobilna prowadzone są przez Małgorzatę Mrug oraz Annę
Grajewską, pod adresem: ul. Miętowa 21b/2, 62-064 Plewiska, zwane dalej
wspólnie ,,Usługodawcą”.
6. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem: kontakt@mojtrener.edu.pl.
7.

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę
w Serwisie internetowym oraz w Aplikacji Mobilnej, w sposób umożliwiający
Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu
informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

8. Wszelkie prawa do Serwisu oraz Aplikacji mobilnej, w tym licencje, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, domeny Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz
wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu oraz Aplikacji, należą
do Usługodawcy (chyba że zastrzeżono inaczej), a korzystanie z nich może następować
wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
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9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie internetowej Serwisu
oraz w Aplikacji, treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów
i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert
lub usług określają odpowiednie podmioty trzecie i nie jest to elementem Serwisu oraz
Aplikacji.
10. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może
wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na
możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego
oprogramowania oraz pozyskania i modyﬁkacji jego danych przez osoby nieuprawnione.
By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe
środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy
antywirusowe
i zaporę sieciową typu ﬁrewall.
11. Zasady świadczenia przez Usługodawcę innych Usług, w tym Usług płatnych mogą
określać odrębne, dodatkowe regulaminy lub umowy.
12. Zasady i warunki świadczenia Usług dla Trenerów reguluje odrębny regulamin.

II. DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą MójTrener.edu, stworzone przez
Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play, przeznaczone do
instalacji na Urządzeniu mobilnym;
Użytkownik – osoba ﬁzyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, osoba ﬁzyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Serwisu, Aplikacji,
Usług oraz wszelkich funkcjonalności dostępnych w ich ramach, zgodnie ze specyﬁką
i charakterem Serwisu oraz Aplikacji; W przypadku korzystania z Usług oraz funkcjonalności
Aplikacji mobilnej Użytkownik powinien być upoważnionym dysponentem Urządzenia mobilnego,
na którym ma zostać zainstalowana Aplikacja oraz Użytkownikiem Google;
Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji
danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny
AndroidTM;
Użytkownik Google – podmiot korzystający (z użyciem ID Użytkownika Google ustalonego
w procesie rejestracji w serwisach prowadzonych przez Spółkę Google) z usług świadczonych
przez Spółkę Google, w tym korzystający ze sklepu internetowego Google Play;
Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
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Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Trener – Użytkownik Serwisu i/lub Aplikacji mobilnej, będący w szczególności trenerem biznesu,
coachem, mentorem, doradcą, pracownikiem działu HR, czy wykładowcą, który zarejestrował się
w Serwisie jako Trener;
Google – spółka Google Inc. zarejestrowana w stanie Delaware (USA) z siedzibą pod adresem
1600 Amphitheatre Parkway, MountainView California 94043, USA, będąca operatorem sklepu
internetowego Google Play;
Google Play – oprogramowanie pod nazwą: Sklep Play, stworzone przez Spółkę Google,
przeznaczone dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM, stanowiące sklep internetowy
z aplikacjami dla tego systemu;
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi cześć Serwisu internetowego, za pomocą której
Użytkownik może dokonywać określonych działań i/lub w pełni aktywowane, prowadzone dla
Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto w Aplikacji Mobilnej będące
zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach
w Aplikacji;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług związanych
z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Aplikacji lub Usług oraz określająca zasady
korzystania z Serwisu, Aplikacji lub Usług przez Użytkownika, której treść stanowią postanowienia
Regulaminu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ APLIKACJI
1.

Korzystanie z zasobów Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej może się odbywać wyłącznie na
zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.

2.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
o

urządzenie z dostępem do Internetu,

o

dostęp do poczty elektronicznej,
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o

najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies
i Java Script,

o
3.

program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF., JPG., PNG., MP3, MP4.

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności
przez Użytkownika obejmują:
o

Dostęp do Google Play,

o

System Android w wersji 4.1. lub nowszej,

o

Aktywną i poprawnie skonﬁgurowaną na Urządzeniu mobilnym usługę transmisji
danych udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione
łącze bezprzewodowe,

4.

o

dostęp do poczty elektronicznej,

o

program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF, JPG., PNG., MP3, MP4.

Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego, Aplikacji lub
Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich
lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści
o charakterze bezprawnym.

5.

Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji, Serwisu
Internetowego oraz Usług w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która
naruszałaby interes Usługodawcy, naruszyły przepisy powszechnie obowiązującego prawa
lub dobre obyczaje.

6.

Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
a. korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób niezakłócający ich funkcjonowania,
b. korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników
oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do
prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem
Serwisu oraz Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

7.

Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika Usługodawcy, w tym informacje
przekazywane w ramach korzystania z Serwisu oraz Aplikacji, nie mogą mieć charakteru
bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich.

8.

Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług oraz
Usługo i funkcjonalności Serwisu jest bezpłatne.

9.

Korzystanie z funkcji Serwisu oraz Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy
poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych lub uruchomienia
łącza bezprzewodowego. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik
uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez
tego operatora.
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10. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu mobilnym, Użytkownik pobiera Aplikację
z serwera Google za pośrednictwem stron sklepu internetowego Google Play. Pobieranie
Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej oraz aplikacji Google
Play.
11. Użytkownik może zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze
wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
12. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji przez osobę działającą w imieniu osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być dokonane przez
osobę ﬁzyczną, która jest należycie umocowana do wykonywania w imieniu
reprezentowanej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej wszystkich praw
i obowiązków Użytkownika Aplikacji.
13. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji obejmuje złożenie przez Użytkownika
oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu.
14. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania Regulaminu i zakończenia procesu
instalacji Aplikacji.
15. Umowa o korzystanie z Aplikacji zawarta jest na czas nieoznaczony. Postanowienia
Regulaminu stanowią treść Umowy.
16. Po zawarciu Umowy Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Aplikacji, w tym
z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji oraz Usług dostępnych w ramach lub
w związku z Aplikacją.
17. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej
usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu
operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym Użytkownika.
18. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia
naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać Umowę o korzystanie
z Aplikacji z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
19. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik
dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady
współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy,
a w szczególności jego dobre imię, może on podjąć wszelkie prawem dozwolone działania,
w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, Serwisu
oraz świadczonych za ich pośrednictwem Usług.
20. W przypadku rozwiązania Umowy o korzystanie z Aplikacji i/lub Serwisu, Usługodawca
dokonuje niezwłocznej dezaktywacji dostępu Użytkownika do Aplikacji, natomiast
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Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z Urządzenia
mobilnego.

IV. USŁUGI
1.

Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2.

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji korzystanie
z następujących Usług:
a.

przeglądanie informacji dostępnych w ramach Serwisu,

b. założenie i prowadzenie Konta,
c.

dostęp do zasobów Serwisu, Aplikacji oraz Konta, w tym treści
umieszczanych przez Trenerów, w szczególności materiałów
o charakterze szkoleniowym oraz dydaktycznym, stworzonych
i zamieszczonych przez Trenerów w związku z prowadzonymi przez nich
Szkoleniami oraz innych treści zgodnych z charakterem i specyﬁką
Aplikacji i Serwisu,

d. dostęp do funkcjonalności Aplikacji i Serwisu, w tym w szczególności
ustawiania, śledzenia i zmian w zakresie celów, osiągnięć, możliwość
dodawania materiałów, publikacji, szkoleń oraz innych treści, zgodnie
z informacjami dostępnymi w Serwisie oraz jego charakterem.
3.

Poszczególne Usługi lub funkcjonalności mogą różnić się w zależności od tego czy
Użytkownik korzysta z Aplikacji czy Serwisu.

4.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym
Regulaminie.

5.

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych
w Serwisie oraz Aplikacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
zamknięcia przez Użytkownika strony Serwisu lub zamknięcia Aplikacji.

6.

Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Użytkownik może
założyć Konto rejestrując się w Aplikacji lub w Serwisie. Rejestracja następuje poprzez
wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronach
internetowych Serwisu lub po pobraniu Aplikacji.

7.

Konto w Aplikacji oraz Konto w Serwisie stanowi jedną całość, przez co Użytkownik który
założył Konto za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu może następnie zalogować się do
swojego Konta za pośrednictwem tych samych danych również – odpowiednio –
w Serwisie lub w Aplikacji.
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8.

Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku
jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do
niezwłocznego ich zaktualizowania z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych
w ramach Serwisu lub Aplikacji.

9.

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika zawierana
jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika
zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.

10. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu
poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników
oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła
dostępu do Konta.
11. Użytkownik posiadający Konto w Serwie i Aplikacji otrzymuje dostęp do zasobów oraz
funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji.
12. Zasadniczą funkcjonalnością Serwisu oraz Aplikacji jest umożliwienie Użytkownikom
korzystania z zasobów informacyjnych oraz funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji, w tym
w szczególności możliwości otrzymania przez Użytkownika od Trenera informacji,
materiałów, poleceń czy innych treści związanych z szkoleniem czy innym
przedsięwzięciem w którym Użytkownik uczestniczył.
13. Dostęp do zasobów oraz funkcjonalności Serwisu jest udzielany Użytkownikowi na czas
nieoznaczony – do momentu posiadania przez niego aktywnego Konta w Serwisie.
14. Niektóre materiały, informacje oraz inne treści – w szczególności te udostępniane przez
samych Trenerów, mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy otrzymali od
Trenera indywidualny kod i/lub zostali zweryﬁkowani przez konkretnego Trenera
w sposób przez niego określony, w tym w szczególności poprzez podanie adresu e-mail.
15. Informacje, dane oraz wszelkie treści prezentowane w ramach zasobów informacyjnych
Serwisu oraz Aplikacji, w tym treści prezentowane w Serwisie oraz Aplikacji przez
Trenerów, mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny
i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę lub Trenera
kryteriów lub stanowią wyraz ich subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie
z danych i informacji prezentowanych w Serwisie przez Użytkownika jest dobrowolne,
a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryﬁkacji
informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku
w praktyce.
16. Użytkownik może ustalać z Usługodawcą indywidualne zasady świadczenia Usług.
17. Konsument w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy świadczenia Usług, o których mowa
powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny (zobacz: Pouczenie o prawie
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odstąpienia od umowy świadczenia usług) poprzez złożenie stosownego oświadczenia
Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez
usunięcie Konta, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na
spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku
korzystania z Aplikacji oraz świadczonych w jej ramach Usług, Użytkownik może również
odstąpić od Umowy poprzez usunięcie Aplikacji (jej deinstalację) z Urządzenia mobilnego
w sposób określony w pkt. III, chyba że przed zawarciem Umowy wyraził zgodę na
świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1.

Każdy Użytkownik Serwisu oraz Aplikacji jest zobowiązany do:
a.

korzystania z nich w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami,
a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie
dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

b. wprowadzania w Serwisie oraz w Aplikacji danych zgodnych ze stanem
faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach
dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, w tym w szczególności
danych niezbędnych do świadczenia Usług.
c.

niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić
działanie Serwisu lub Aplikacji,

d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.

Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek
odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest
dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

3.

Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.

jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem
a Usługodawcą.

b. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem
unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
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Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się
pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów
konsumenckich”.

VI. REKLAMACJE
1.

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu
oraz Aplikacji, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2.

Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:
Małgorzata Mrug, Anna Grajewska, ul. Miętowa 21b/2, 62-064 Plewiska, bądź poprzez
wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mojtrener.edu.pl.

3.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię
i nazwisko bądź nazwę ﬁrmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail przypisany do
Konta Użytkownika) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji (pobierz wzór).

4.

Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni,
a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie
Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty
otrzymania wezwania przez Użytkownika.

VII.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.

Każdy Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści
zamieszczanych w Serwisie oraz Aplikacji, a ich wykorzystanie nie może stanowić
naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych
obyczajów.

2.

Usługodawca uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie lub Aplikacji
przez Użytkownika w przypadku, gdy jej brzmienie, cel, charakter lub istota jest sprzeczna
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub normami
obyczajowymi.

3.

Z chwilą pobrania przez Użytkownika na jego Urządzenie mobilne Aplikacji, Usługodawca
udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ma charakter
niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie
z Aplikacji jest bezpłatna.

4.

Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania
Umowy o korzystanie z Aplikacji.
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5.

Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Użytkownika
bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a.

wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,

b. utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu
mobilnym,
c.

tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do
korzystania z Aplikacji,

d. przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem
Urządzenia mobilnego (konﬁguracja sprzętowa i programowa).
6.

Naruszenie przez Użytkownika warunków licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Podane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu i zamieszczone zostały na jego stronie
internetowej.

2.

W przypadku Użytkowników Aplikacji Usługodawca może zapisać informacje
o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych
z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji
demograﬁcznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach
bezpieczeństwa.

3.

Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 sierpnia 2018 roku r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144
poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych
oraz wyłącznie w celu archiwizacji lub realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Usługodawcę oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

4.

Usługodawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu
przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego oraz Aplikacji.

5.

Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne,
w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną
modyﬁkacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa.
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6.

Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych,
mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą
zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych
osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem
zdania następnego. Usługodawca może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik
swoim dotychczasowym zachowaniem w ramach korzystania z Aplikacji naruszył
postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy
prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności Użytkownika.

7.

W przypadku zmiany danych Użytkownika, który posiada Konto, Użytkownik po
zalogowaniu się w Aplikacji lub Serwisie może dokonać ich modyﬁkacji.

8.

Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi.

9.

Aplikacja może wykorzystywać informacje o lokalizacji Użytkownika oraz jego
indywidualnym identyﬁkatorze. W celu zakończenia wykorzystywania przez Usługodawcę
wskazanych informacji Użytkownik powinien za pośrednictwem funkcjonalności
dostępnych w używanym przez niego Urządzeniu mobilnym zablokować dostęp lub
usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2.

Regulamin jest dostępny w języku polskim.

3.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej
zgody Usługodawcy jest zabronione.

4.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem
właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie.

5.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą
a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie
z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą
a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze
względu na siedzibę Usługodawcy.
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7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy
ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy
Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie
głównej Serwisu oraz w Aplikacji zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w
życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani
o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie,
gdy Użytkownik - Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres:
kontakt@mojtrener.edu.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
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