Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Paragon

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania zasady
świadczenia usług, drogą elektroniczną poprzez aplikację “Paragon”, zwaną dalej
„Aplikacją”.
2. Aplikacja prowadzona jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z
siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402,
posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Paragon zwanej dalej “Usługodawcą”.
3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Aplikacji powinna zapoznać się z jego
Regulaminem.
4. Działanie Aplikacji polega na robieniu/przechowywaniu zdjęć zrobionych za pomocą aparatu
wbudowanego w urządzenie mobilne Użytkownika oraz przechowywanie w tej formie
dowodów zakupu, w szczególności:
-

paragonów fiskalnych,

-

faktur VAT,

oraz innych dowodów zakupu na udostępnionych przez Usługodawcę zasobach dyskowych,
w wersji na urządzenia mobilne, w szczególności telefony komórkowe. Aplikacja posiada
funkcję opisywania dowodów zakupu, ich kategoryzowania, usuwania oraz możliwość
wysyłania dowodów zakupu na dowolny adres e-mail.
5. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych poprzez jej pobranie z marketów
Google Play, App Store lub Windows Phone.
6. Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności danego
marketu. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności
danego marketu oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach danego marketu.
7. Aplikacja jest bezpłatna dla Użytkowników.
8. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest pełnoletnia osoba fizyczna, która
korzysta z Aplikacji, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Użytkownika.
9. Niezbędnym do korzystania z Aplikacji jest posiadanie urządzenia mobilnego z systemem
iOS, Android lub Windows Phone wraz dostępem do Internetu. Koszty połączenia z
Internetem obciążają Użytkownika.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
usług przez operatora telekomunikacyjnego, z którym Użytkownik ma zawartą umowę.
11. Użytkownik dokonuje rejestracji za pośrednictwem - należącego do niego - profilu w serwisie
Facebook, konto Google lub utworzenie konta poprzez Aplikację, podając adres e-mail oraz
hasło.

12. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym,
rejestracja za pośrednictwem profilu w serwisie Facebook, konto Google lub poprzez konto
w Aplikacji oraz akceptacja Regulaminu.
13. Utworzenie konta w Aplikacji i korzystanie z niej, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
14. Po dokonaniu rejestracji w sposób wskazany w Regulaminie, Użytkownik może dodawać
zdjęcia dowodów zakupu wraz z ich opisem (nazwa towaru, dane sklepu, w którym towar
został zakupiony, długość gwarancji). Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim są
przechowywane przez Usługodawcę, a Użytkownik ma do nich dostęp w każdym czasie
poprzez swoje konto, może je również uzupełniać, dodawać i usuwać.
15. Gromadzenie i przetwarzanie przez Użytkowników za pomocą Aplikacji, treści bezprawnych,
w szczególności pornograficznych, pedofilskich, propagujących nazizm, rasizm, totalitaryzm,
antysemityzm, jak również naruszających prawa autorskie podmiotów trzecich jest
zabronione. W przypadku zamieszcza przez Użytkownika treści, o których mowa w zdaniu
poprzednim, jego konto może zostać zablokowane lub usunięte.
16. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.).
Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
17. Usługodawca przetwarza informacje zamieszczane przez Użytkowników na ich kontach, nie
stanowiące ich danych osobowych, w celach marketingowych oraz badania preferencji
konsumenckich.
18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wynik ewentualnych postępowań
reklamacyjnych oraz realizację uprawnień Użytkowników, przysługujących im w odniesieniu
do nabytych towarów, zgodnie z ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn.
zm.) oraz ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
19. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie wszelkich niezbędnych środków, które
zapewnią bezpieczeństwo posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, które posługiwały się jego
loginem lub hasłem.
20. Reklamacje i uwagi dotyczące działania Aplikacji mogą być zgłaszane przez Użytkownika
pisemnie na adres kontakt@paragonapp.pl
21. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji (rozwiązać umowę)
poprzez jej trwałe usunięcie ze swojego urządzenia mobilnego.
22. Użytkownik może na trwale usunąć swoje wszystkie dane zapisane na serwerach na
pisemną prośbę wysłaną na adres mailowy kontakt@paragon.pl
23. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana
Regulaminu zostanie zakomunikowana Użytkownikowi. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje
treści zmiany Regulaminu, może rozwiązać umowę w sposób wskazany w pkt 22.

