REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUGI SMART STATION ORAZ
KORZYSTANIA Z SERWISU DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.SMARTSTATION.TECH

§ 1. Definicje
1. Aplikacja mobilna  oprogramowanie, mozliwe do pobrania przez Uzytkownika ze strony internetowej
Serwisu lub z innych wskazanych przez Usługodawce lokalizacji i instalowane w pamieci Urzadzenia
Uzytkownika. Aplikacja mobilna umozliwia Uzytkownikowi Rejestracje oraz korzystanie z Usługi
programu lojalnościowego Smart Station upowazniajacego do nabywania towarow lub usług
oferowanych przez Partnera na warunkach bardziej korzystnych niz standardowa oferta handlowa
Partnera lub umozliwiajaca nabycie praw do dodatkowych swiadczen (bonusow, nagrod, itp.) w zwiazku
z nabywaniem towarow lub usług oferowanych przez Partnera. Zasady udostepniania i korzystania z
programu lojalnościowego sa okreslone przez Partnera.
2. Hasło  ciag
̨ znakow alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania
dostepu do Profilu Uzytkownika,
̇
ustalany przez Uzytkownika podczas Rejestracji lub uzyty z
posiadanego przez Uzytkownika konta w serwisie Facebook.
3. Karta Lojalnosciowa  fizyczna karta wytworzona z dowolnego materiału (papier, plastik, itp.),
4. Kodeks Cywilny  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
5. Konsument – Uzytkownik, ktory jest osoba fizyczna dokonujaca z Usługodawca czynnosci prawnej
niezwiazanej bezposrednio z jej działalnoscią gospodarcza lub zawodowa.
6. Login  ciag
̨ znakow alfanumerycznych składajacy sie na indywidualna nazwe Uzytkownika konieczny
do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostepu do Profilu Uzytkownika,
̇
ustalany przez
Uzytkownika podczas procesu Rejestracji lub uzyty z posiadanego przez Uzytkownika konta w serwisie
Facebook.
7. Partner (Partner Usługodawcy)  przedsiebiorca, z ktorym Usługodawca zawarł odrebna umowe o
wspołpracy, oferujacy Uzytkownikom okreslone usługi oraz korzysci zwiazane z uczestnictwem w
prowadzonych przez tego przedsiebiorce programach lojalnosciowych, konkursach, promocjach, itp., jak
rowniez oferujacy Uzytkownikom dodatkowe korzysci zwiazane z korzystaniem z usług Smart Station.
Liczba Partnerow moze ulegac zmianie; informacje na temat Partnerow aktualnie wspołpracujacych
̨
z
Usługodawca dostepne sa na stronach internetowych Serwisu.
8. Prawo telekomunikacyjne  ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014
r., poz. 243, ze zm.).
9. Profil Uzytkownika  indywidualne konto Uzytkownika, prowadzone przez Usługodawce pod unikalna
nazwa (Login), do ktorego dostep  za posrednictwem Aplikacji mobilnej  mozliwy jest wyłacznie po
dokonaniu przez Uzytkownika jednorazowej Rejestracji oraz kazdorazowym podaniu Loginu i Hasła.
Profil zawiera podane przez Uzytkownika dane z mozliwoscią ich zmiany.
10. Regulamin  niniejszy „Regulamin swiadczenia usług Smart Station oraz korzystania z serwisu
dostepnego pod adresem „www.smartstation.tech”.
11. Rejestracja  jednorazowa czynnosc, polegajaca na załozeniu przez Uzytkownika Profilu Uzytkownika,
dokonana z wykorzystaniem panelu rejestracji udostepnionego przez Usługodawce w serwisie www.
12. Siła Wyzsza  zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnetrznym wobec Strony, niezalezne od danej
Strony, ktoremu Strona nie mogła zapobiec przy dołozeniu nalezytej starannosci.
13. Strony  Usługodawca i Uzytkownik.
14. Serwis www  brak ?
14. Tresc  tresc, z ktora Uzytkownik moze sie zapoznac z wykorzystaniem strony www i/lub Aplikacji
mobilnej i/lub Serwisu, stanowiaca w szczegolnosci, lecz nie wyłacznie, przedmiot autorskich praw
majatkowych i praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
15. Urzadzenie  przenosne urzadzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłaczenia bezposrednio lub
posrednio do zakonczen sieci, tj. telekomunikacyjne urzadzenie koncowe w rozumieniu art. 2 pkt 43
Prawa telekomunikacyjnego (np. telefon komorkowy, smartfon, tablet, itd.).
16. Usługa (usługa Smart Station)  usługa swiadczona przez Usługodawce na zasadach okreslonych w
Regulaminie oraz z wykorzystaniem strony www i/lub Aplikacji mobilnej, polegajaca na udostepnieniu
Uzytkownikowi oprogramowania Aplikacji mobilnej, umozliwiajacej mu korzystanie z bezpłatnego
dostępu do sieci WiFi i/lub programu lojalnościowego oraz z innych funkcjonalnosci Aplikacji mobilnej,
dostępnej również na ekranie LCD urządzenia Smart Station.

17. Usługodawca  społka pod firma Smart Mobile Data Społka z ograniczona odpowiedzialnoscią z
siedziba w Warszawie, adres: Pl. Mikołaja Kopernika 21, 00359 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy GdańskPółnoc w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000431239, posiadajaca numer
REGON: 360215084 i numer NIP: 5862278888, adres poczty elektronicznej: hello@smartstation.tech
18. Ustawa o ochronie danych osobowych  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
19. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych  ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).
20. Ustawa o swiadczeniu usług droga elektroniczna  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu
usług droga elektroniczna (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
21. Uzytkownik  osoba fizyczna korzystajaca z Usługi z wykorzystaniem Urzadzenia, dla celow
niezwiazanych bezposrednio z wykonywana przez nia działalnoscią gospodarcza lub wykonywanym
zawodem.
§ 2. Postanowienia ogolne
1. Pomysłodawca, organizatorem oraz podmiotem swiadczacych Usługe Smart Station, jak rowniez
włascicielem Aplikacji mobilnej oraz włascicielem i operatorem Serwisu Smart Station jest Usługodawca.
2. Niniejszy Regulamin okresla zasady korzystania przez Uzytkownikow z Serwisu Smart Station, z
dostępu do bezpłatnego dostępu do WiFi, Aplikacji mobilnej oraz z oferowanych za jej posrednictwem
usług.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o ktorym mowa w art. 8 Ustawy o swiadczeniu usług droga
elektroniczna.
4. Regulamin nie dotyczy usług telekomunikacyjnych jakie sa swiadczone przez dostawcow publicznie
dostepnych usług telekomunikacyjnych.
5. W ramach usług Smart Station Usługodawca udostepnia Uzytkownikowi bezpłatny dostęp do sieci WiFi
i/lub oprogramowanie Aplikacji mobilnej w celu zapewnienia mu mozliwosci:
a) wprowadzenia ? czego
b) do pamieci Urzadzenia elementu identyfikujacego Użytkownika (np. cookies, IMEI, numer, kod,
podpis, dane osobowe) w taki sposob, aby Uzytkownik mogł korzystać z bezpłatnego dostępu do
sieci WiFi i/lub posługiwac sie w punktach sprzedazowych lub usługowych punktami w programie
lojalnościowym zamiast ich fizycznymi odpowiednikami;
c) przechowywania punktów w programie lojalnościowym w pamieci Urzadzenia wraz z danymi
identyfikujacymi Użytkownika, wprowadzonymi przez Uzytkownika zgodnie z ust. 5 lit. powyzej;
d) okazywania punktów lojalnościowych w punktach sprzedazowych lub usługowych w celu
skorzystania z programow lojalnosciowych prowadzonych przez Partnerow na zasadach
przez
nich ustalonych;
e) potwierdzania dopełnienia wymagan upowazniajacych do nabycia towarow lub usług oferowanych
przez Partnera na warunkach bardziej korzystnych niz standardowa oferta handlowa Partnera lub
nabycia praw do dodatkowych swiadczen (bonusow, nagrod, itp.) w
zwiazku
̨
z
nabywaniem
towarow lub usług oferowanych przez Partnera, w drodze wprowadzenia (np. zeskanowanie,
sfotografowanie, wpisanie) do Aplikacji mobilnej za posrednictwem Urzadzenia odpowiednich
danych w punkcie handlowym lub usługowym;
f) korzystania z innych usług oferowanych przez Partnerow, np. z organizowanych przez Partnerow
programow lojalnosciowych, konkursow, promocji, badz z oferowanych przez Partnerow kodow,
ktorych pobranie za pomoca Aplikacji mobilnej, a nastepnie okazanie lub zeskanowanie we
wskazanych przez Partnera punktach handlowych bedzie uprawniało Uzytkownika bezposrednio lub
posrednio (np. poprzez zebranie okreslonej liczby punktow) do okreslonej korzysci;
g) rejestracji w programach lojalnosciowych Partnerow i mozliwosci otrzymywania informacji od
Partnerow na kartach Aplikacji mobilnej i Serwisu www;
h) korzystania z innych funkcjonalnosci Aplikacji mobilnej i Serwisu www.
6. W ramach swiadczenia Usługi Usługodawca nie dostarcza Uzytkownikom usług oferowanych przez
Partnerow, w szczegolnosci nie jest organizatorem lub wspołorganizatorem prowadzonych przez
Partnerow programow lojalnosciowych, konkursow, czy promocji. Usługi oferowane przez Partnerow,
swiadczone sa na podstawie zasad i regulaminow opracowanych przez tych Partnerow.
7. Poprzez fakt korzystania z Serwisu i/lub Usługi Uzytkownik potwierdza, ze zapoznał sie z treścią
Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postawienia oraz zobowiazuje sie do ich przestrzegania.

8. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie mozliwosc ograniczenia
swiadczenia Usługi oraz dostepu do dodatkowych korzysci zwiazanych z korzystaniem z usług Smart
Station do Uzytkownikow,
̇
ktorzy spełnia okreslone warunki, w szczegolnosci w zakresie ukonczenia
okreslonego wieku.
9. Korzystanie z bezpłatnego dostępu do WiFi i’lub Aplikacji mobilnej oraz innych usług mozliwe jest pod
warunkiem spełnienia przez Urzadzenie, jakim posługuje sie Uzytkownik, okreslonych minimalnych
wymagan technicznych, tj:
a) Urzadzenie z systemem Android, iOS, Windows Phone, w wersji systemu co najmniej: Android
2.3.6, iOS 5.1, Windows Phone 7;
b) z systemem Android, iOS, Windows Phone, w wersji systemu co najmniej: Android 2.3.6, iOS 5.1,
Windows Phone 7;
c) w celu korzystania z okreslonych funkcjonalnosci  Urzadzenie powinno umozliwiac połaczenie z
siecia Internet oraz posiadac moduł GPS.
§ 3. Rejestracja Uzytkownika
1. Rejestracja Uzytkownika wymaga:
a) podania przez Uzytkownika w ramach formularza rejestracyjnego danych oznaczonych jako
obowiazkowe;
b) potwierdzenia przez Uzytkownika, ze zapoznał sie on z trescią Regulaminu oraz ze akceptuje jego
postanowienia.
2. Po dokonaniu ww. czynnosci oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła Uzytkownik zostaje zarejestrowany i
zalogowany do Usługi.
3. Zalogowanie w ramach Profilu Uzytkownika jest konieczne dla korzystania z Usług.
4. Uzytkownikowi przysługuje prawo do zmiany Hasła w dowolnie wybranym przez siebie momencie.
5. W trakcie Rejestracji, jak rowniez w zwiazku z korzystaniem z Usług, Uzytkownik zobowiazany jest do:
a) Podawania danych zgodnych z prawda, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzajacych w bład oraz
nie naruszajacych praw osob trzecich,
b) aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po kazdej
zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje sie w ramach Profilu Uzytkownika,
c) zachowania w tajemnicy Hasła i Loginu oraz nieudostepniania ich innym osobom.
6. Usługodawca moze rozszerzyc formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, ktorych wypełnienie jest
dobrowolne (dane opcjonalne). Uzytkownik moze rowniez zostac poproszony o podanie danych
opcjonalnych w ramach swego Profilu lub w zwiazku z korzystaniem z Usług.
7. Uzytkownik ponosi wyłaczna odpowiedzialnosc za tresc podanych przez siebie danych, jak rowniez za
wybor swojego Loginu i Hasła, w tym rowniez odpowiedzialnosc za ewentualne naruszenie praw osob
trzecich w zwiazku z wyborem Loginu i Hasła. Uzytkownik ponosi rowniez wyłaczna odpowiedzialnosc
zwiazana z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu i/lub Hasła.
8. Usługodawca informuje, ze weryfikuje w ten sposob tozsamosć Uzytkownikow podczas ich Rejestracji.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci danych Uzytkownika podanych podczas
Rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Uzytkownikowi mozliwosci korzystania z
Usług do czasu uprawdopodobnienia przez Uzytkownika, iz podał on prawdziwe dane. Usługodawca
wskaze Uzytkownikowi sposob uprawdopodobnienia danych za pomoca wiadomosci przesłanej na
adres email podany przez Uzytkownika podczas Rejestracji.
§ 4. Warunki swiadczenia Usługi
1. Usługodawca zobowiazuje sie do swiadczenia
́
Usług Smart Station na warunkach
okreslonych w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa o swiadczenie usług droga elektroniczna zostaje zawarta (moment rozpoczecia korzystania z
Usługi) z chwila zakonczenia pomyslnie przez Uzytkownika Rejestracji.
3. Usługodawca wykonuje Usługi oraz dostarcza bezpłatny dostęp do sieci WiFi i Aplikacje mobilna, na
wyrazne zadanie Uzytkownika złozone przy zawieraniu umowy o swiadczenie usług droga elektroniczna,
natychmiast po zawarciu tej umowy.
4. Umowa o swiadczenie usług droga elektroniczna zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Uzytkownika
nie obowiazuje minimalny czas zwiazania umowa o swiadczenie
́
usług droga elektroniczna.
5. Korzystanie z Usług mozliwe jest pod warunkiem:

6.

7.

8.
9.

a) posiadania przez Uzytkownika Urzadzenia obsługiwanego przez Usługodawce,
b) zainstalowania Aplikacji mobilnej w pamieci Urzadzenia Uzytkownika,
c) dokonania przez Uzytkownika Rejestracji zgodnie z § 3 Regulaminu.
Usługodawca informuje, ze jest dostawca usług transmisji danych, jak rowniez usług
telekomunikacyjnych, jakie sa swiadczone przez dostawcow publicznie dostepnych usług
telekomunikacyjnych. W zwiazku z tym, w celu korzystania z Usługi Uzytkownik powinien zaakceptować
Regulamin aby uzyskac dostep do usług transmisji danych oraz usług telekomunikacyjnych niezbednych
do korzystania z Usług.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług,
stosownie do zakresu i warunkow wynikajacych z posiadanych uprawnien, a takze odpowiednio do
posiadanych mozliwosci technicznych, bez pogarszania jej jakosci, a takze bez wpływu na zakres praw i
obowiazkow Stron.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa swiadczenia Usług, Usługodawca podejmuje srodki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrozenia bezpieczenstwa swiadczonej Usługi.
W zwiazku z zadaniem Uzytkownika złozonym w toku zawierania umowy o swiadczenie usług droga
elektroniczna, a dotyczacym rozpoczecia wykonywania Usług przed upływem terminu do odstapienia od
tej umowy, Uzytkownikowi bedacemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstapienia od umowy o
swiadczenie usług droga elektroniczna.
§ 5. Zasady korzystania z Serwisu www, Aplikacji mobilnej i Usługi

1. Uzytkownik zobowiazany jest do korzystania z sieci WiFi, Serwisu www, Aplikacji mobilnej oraz Usług w
sposob zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiazujacym prawem, ogolnymi zasadami korzystania z
sieci Internet oraz celami udostępniania sieci WiFi, utworzenia Serwisu i Aplikacji mobilnej, a w
szczegolnosci w sposob nienaruszajacy praw osob trzecich oraz praw i interesow Usługodawcy.
2. Uzytkownik zobowiazany jest w szczegolnosci do:
a) korzystania z sieci WiFi, Serwisu www, Aplikacji mobilnej oraz Usług w sposob nie zakłocajacy ich
funkcjonowania, w szczegolnosci poprzez uzycie okreslonego oprogramowania i urzadzen;
b) niepodejmowania działan takich jak:
 rozsyłanie przy uzyciu sieci WiFi Serwisu www, Aplikacji mobilnej lub/i Usług niezamowionej
informacji handlowej (tzw. spam);
 korzystanie z Profili innych Uzytkownikow lub udostepnianie swojego Profilu innym
Uzytkownikom;
 podejmowanie czynnosci informatycznych lub wszelkich innych majacych na celu wejscie w
posiadanie Haseł lub/i Loginow innych Uzytkownikow;
 uzyskiwanie dostepu do Usług przy pomocy innych srodkow niz sieć WiFi,Serwis www
Aplikacja mobilna udostepniona przez Usługodawce;
c) korzystania z sieci WiFi, Serwisu www, Aplikacji mobilnej oraz Usług w sposob nieuciazliwy
̨
dla
innych Uzytkownikow oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dobr osobistych (w tym prawa do
prywatnosci) i wszelkich przysługujacych im praw.
3. Uzytkownik zobowiazany jest rowniez do niedostarczania tresci o charakterze bezprawnym w ramach
sieci WiFi, Serwisu www i/lub przy uzyciu Aplikacji mobilnej.
4. W przypadku stwierdzenia, ze Uzytkownik korzysta z sieci WiFi, Serwisu www w sposob niezgodny z
Regulaminem, a w szczegolnosci dopuszcza sie działan opisanych w ust. 2 powyzej, Usługodawca
moze  ze skutkiem natychmiastowym  zablokowac jego konto, ma rowniez prawo podjac wszelkie
działania prowadzace do naprawienia poniesionej w zwiazku z tym szkody.
5. Uzytkownik ponosi wyłaczna odpowiedzialnosc za czynnosci wykonane w zwiazku z korzystaniem z
sieci WiFi, Serwis www,Aplikacji mobilnej i/lub Usług przy pomocy przyporzadkowanego mu waznego
dostępu, Loginu oraz Hasła.
6. Uzytkownik jest zobowiazany niezwłocznie powiadomic Usługodawce, w sposob okreslony w § 11 ust. 6
ponizej, o kazdym przypadku naruszenia jego praw do dostępu, Loginu i/lub Hasła, jak rowniez o
jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad okreslonych w niniejszym Regulaminie.
§ 6. Prawa własnosci intelektualnej, licencja na korzystanie z Aplikacji mobilnej i Serwisu www

1. Uzytkownik jest uprawniony do korzystania z sieci WiFi, Serwisu www, Aplikacji mobilnej oraz Usług, w
tym z wszelkich Tresci zamieszczonych w ramach sieci WiFi, Serwisu www i/lub przy uzyciu Aplikacji
mobilnej tylko i wyłacznie w zakresie własnego uzytku osobistego. Wykorzystywanie sieci WiFi, Serwisu
www, Aplikacji mobilnej oraz Usług, w tym z wszelkich Tresci zamieszczonych w ramach sieci WIFi,
Serwisu www i/lub przy uzyciu Aplikacji mobilnej, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłacznie na
podstawie wyraznej zgody udzielonej przez uprawniona osobe.
2. Usługi oraz Tresci, do ktorych Uzytkownik uzyskuje dostep z wykorzystaniem sieci WiFi, Serwisu www
i/lub Aplikacji mobilnej stanowia przedmiot przysługujacych Usługodawcy lub osobom trzecim autorskich
praw majatkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Korzystanie z nich przez Uzytkownika ograniczone jest wyłacznie w zakresie dozwolonego
uzytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uzytkownik nie ma
prawa do dokonywania jakichkolwiek działan polegajacych na ich rozpowszechnianiu, przetwarzaniu,
obrobce, opracowywaniu lub dystrybucji.
3. Z momentem rozpoczecia korzystania z Usług przez Uzytkownika, Usługodawca udziela Uzytkownikowi
niewyłacznej, nieprzenoszalnej oraz niezbywalnej licencji, ktora obowiazuje na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie niezbednym do korzystania z Usług poza jej terytorium, na
korzystanie z sieci WiFi, Aplikacji mobilnej.
4. Uzytkownik jest uprawniony do korzystania z sieci WIFi, Aplikacji mobilnej tylko i wyłacznie na
obsługiwanym przez Usługodawce Urzadzeniu oraz w celu korzystania z zapewnionych przez
Usługodawce funkcjonalnosci.
5. Zakres przedmiotowy powyzszej licencji dotyczy:
a) nieodpłatnego korzystania z sieci WiFi, pobrania oprogramowania Aplikacji mobilnej przez
Uzytkownika z Serwisu www lub z innych wskazanych przez Usługodawce lokalizacji;
b) korzystania z sieci WiFi,Serwisu www,Aplikacji mobilnej w tym trwałego lub czasowego
zwielokrotnienia (wyswietlenie, uzytkowanie) tylko i wyłacznie w ramach pamieci Urzadzenia
Uzytkownika.
6. Oprogramowanie w zakresie Serwisu www, Aplikacji mobilnej, jego nowe wersje, modyfikacje oraz
wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem zrodłowym stanowia przedmiot
autorskich praw majatkowych i prawa te podlegaja ochronie na zasadach okreslonych w Ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 7. Opłaty i koszty
1. Korzystanie z sieci WIFi, Serwisu www, Aplikacji mobilnej (w tym jej pobranie i instalacja) oraz z Usług
jest nieodpłatne.
2. Koszty połaczenia ze strona internetowa Serwisu www oraz pobrania i transferu Aplikacji mobilnej
ponosi Uzytkownik lub nieodpłatnie, jeżeli Użytkownik połączył się za pośrednictwem bezpłatnego WIFi
Smart Station.
3. Korzystanie z Usług moze wiazac sie z wykorzystaniem swiadczonej przez osoby trzecie usługi
transmisji danych dostepnej za posrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za posrednictwem łacza WiFi.
Uzytkownik ponosi koszty zwiazane z korzystaniem z usługi transmisji danych sieci telefonii ruchomej
zgodnie z taryfa danego operatora telefonii ruchomej, lub w przypadku dostepu Internetu za
posrednictwem łacza WiFi  zgodnie z taryfa dostawcy Internetu lub nieodpłatnie, jeżeli Użytkownik
połączył się za pośrednictwem bezpłatnego WIFi Smart Station.
§ 8. Zasady odpowiedzialnosci
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
własnych Partnerow, jak rowniez za zapewnienie zgodnosci z obowiazujacym prawem działan
prowadzonych przez Partnerow, w szczegolnosci nie ponosi odpowiedzialnosci za:
a) wszelkie oswiadczenia natury prawnej Partnerow, w tym regulaminy, zasady
udostepniania
i
korzystania z programu lojalnościowego, warunki akcji marketingowych, oferty, obietnice nagrod,
przyrzeczenia publiczne, itp.;
b) brak mozliwosci korzystania przez Uzytkownika z punktów programu lojalnościowego tak w
szczegolnosci brak akceptacji w punktach sprzedazowych lub usługowych kodu rabatowego na
zasadach takich jak programy lojalnościowe, na skutek niezapewnienia przez
Partnera
kompatybilnosci kody rabatowego z Aplikacja mobilna;
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c) tresci
́ pochodzace od Partnera, w szczegolnosci Tresci
́ udostepniane w ramach Aplikacji
mobilnej;
d) wady fizyczne towarow lub nienalezyte swiadczenie usług oferowanych przez Partnerow,
w
szczegolnosci nie ponosi odpowiedzialnosci z tytułu rekojmi lub gwarancji.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek trudnosci w skanowaniu lub posługiwaniu sie
kodami rabatowymi, ktore spowodowane sa okolicznosciami innymi niz wady Aplikacji mobilnej, a w
szczegolnosci spowodowane sa:
a) parametrami lub stanem technicznym Urzadzenia,
b) błedami Uzytkownika w obsłudze Urzadzenia lub Aplikacji mobilnej,
c) odmowa honorowania puntów rabatowych w punktach sprzedazowych lub usługowych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob korzystania z sieci WiFi, Serwisu, Aplikacji
mobilnej i/lub Usług przez Uzytkownika, a w szczegolnosci za korzystanie z sieci WIFi, Serwisu, Aplikacji
mobilnej i/lub Usług w sposob sprzeczny z przepisami obowiazujacego prawa i Regulaminu. Powyzsze
dotyczy rowniez instalacji Aplikacji na Urzadzeniu, do ktorego Uzytkownik nie posiada zadnych praw.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za tresci zamieszczane przez Uzytkownika w Internecie, w
ramach forum Serwisu www przy uzyciu Aplikacji mobilnej, w szczegolnosci za tresci zamieszczane
przez Uzytkownika w ramach serwisow społecznosciowych, do ktorych dostep jest mozliwy za
posrednictwem sieci WiFi, Aplikacji mobilnej. Usługodawca nie ponosi rowniez odpowiedzialnosci za
szkody spowodowane naruszeniem przez Uzytkownikow  w zwiazku z korzystaniem z sieci WiFi,
Serwisu www i/lub przy uzyciu Aplikacji mobilnej  praw osob trzecich.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostepnych za posrednictwem sieci
WiFi, Serwisu www i Aplikacji mobilnej funkcjonalnosci, jak rowniez zakonczenia wspołpracy z
okreslonymi Partnerami, ze wzgledow natury prawnej lub technicznej, w tym ze wzgledow ochrony
prywatnosci, danych, lub innych prawnych wzgledow zwiazanych np. ze sposobem oferowania przez
Partnerow ich usług. W takim wypadku Uzytkownicy zostana o tym fakcie poinformowani, a jesli bedzie
to mozliwe, powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
Usługodawca zastrzega sobie ponadto mozliwosc zawieszenia swiadczenia Usług, z uwagi na
koniecznosc usuniecia zagrozenia, konserwacji, przegladu, modyfikacji lub rozbudowy infrastruktury
technicznej, sieci WiFi lub Aplikacji mobilnej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Uzytkownika.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedostepnosc sieci WiFi, Serwisu www, Aplikacji
mobilnej i/lub Usług z powodu Siły Wyzszej.
Postanowienia w zakresie odpowiedzialnosci nie naruszaja przepisow obowiazujacego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, ze szczegolnym uwzglednieniem praw Konsumenta.
Z faktu, ze sieć WiFi, Serwis www i/lub Aplikacja mobilna moga byc łaczone poprzez odesłania
internetowe (linki) z serwisami internetowymi nalezacymi do osob trzecich, nie wynika, ze Usługodawca
ponosi odpowiedzialnosc za działalnosci tych serwisow lub ich zawartosc.
§ 9. Polityka Prywatnosci

1. Administratorem danych osobowych Uzytkownikow, w rozumieniu przepisow Ustawy o ochronie danych
osobowych, jest społka pod firma Smart Mobile Data Społka z ograniczona odpowiedzialnoscią z
siedziba w Warszawie, adres: Mikołaja Kopernika, 00359 Warszawa („Administrator”).
2. Dane osobowe Uzytkownikow przetwarzane sa przez Administratora w celu:
a) rejestracji w Smart Station, oraz umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług swiadczonych
́
w
ramach uslugi Smart Station,
b) swiadczenia uslug marketingowych przez Administratora oraz jego partnerów i kooperantow z
ktorymi Administrator zawarl stosowne umowy,
c) przekazywania danych partnerom biznesowym administratora za granice, w tym w celu
przechowywania ich w chmurze obliczeniowej,
d) przekazywania podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które
przetwarzają je na potrzeby Administratora zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności
oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa
informacji.
3. Dla realizacji celow, o ktorych mowa w ust. 2 zbierane sa nastepuja
̨
ce dane: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania, wojewodztwo, data urodzenia, płec, adres email, informacje o rzeczywistym miescu
swoim połozenia Użytkownika (dane geolokalizacyjne), a także dane dotyczace numeru (w tym IMEI, IP)
i rodzaju urzadzenia koncowego Uzytkownika (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego lub
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unikalny identyfikator urządzenia (np. IMEI), dane przeglądarki internetowej i przeglądanych stron,
informacje o korzystaniu z aplikacji, dane dotyczące czasu połaczenia Uzytkownika z siecią WiFi,
Serwisem i/lub Aplikacja mobilna oraz inne dane eksploatacyjne dotyczace aktywnosci Uzytkownika, w
tym inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów, dane o rodzaju systemu operacyjnego,
przegladarki, danych przechowywanych w aplikacjach zainstlowanych na telefonie.
W przypadku uzyskania zgody Uzytkownika, jego dane osobowe moga byc przetwarzane przez
Administratora rowniez w celu przesylania Uzytkownikowi informacji handlowch droga elektroniczna na
wskazany przez Uzytkownika adres email i/lub numer telefonu.
Usługodawca przetwarza informacje dotyczace Uzytkownikow, w tym informacje majace charakter
danych osobowych, z zachowaniem obowiazujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegolnosci
zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych oraz Ustawa o swiadczeniu
́
usług droga elektroniczna,
przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczen.
Kazdy Uzytkownik ma prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,
uzupełniania oraz  w sytuacjach prawem przewidzianych  prawo zadania zaprzestania przetwarzania
danych i ich usuniecia, zwracajac sie w tym celu pisemnie do Administratora lub korzystajac w tym celu
z narzedzi dostepnych w ramach sieci WiFi, Serwis www,Aplikacji mobilnej. W przypadku usuniecia
danych warunkujacych korzystanie z okreslonych usług swiadczonych
́
w ramach usługi Smart Station,
Uzytkownik
̇
traci mozliwosc korzystania z nich.
Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczacych Uzytkownika
własciwym organom badz osobom trzecim, ktore zgłosza zadanie udzielenia takich informacji, w oparciu
o odpowiednia podstawe prawna. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje
dotyczace Uzytkownika nie zostana ujawnione zadnej osobie trzeciej, bez zgody Uzytkownika.
Usługodawca informuje, ze bedzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczace numeru (w
tym IMEI, IP) i rodzaju urzadzenia koncowego Uzytkownika (takie jak model sprzętu, wersja systemu
operacyjnego lub unikalnego identyfikatora urządzenia, np. IMEI) oraz czasu połaczenia Uzytkownika z
siecią WiFi, Serwisem www i/lub Aplikacja mobilna oraz inne dane eksploatacyjne dotyczace aktywnosci
Uzytkownika. Dane te przetwarzane sa w szczegolnosci w celach technicznych oraz do zbierania
ogolnych informacji statystycznych.
Usługodawca oswiadcza, iz dołozy staran, aby zapewnic Uzytkownikom wysoki poziom bezpieczenstwa
w zakresie korzystania z sieci WiFi,Serwisu www oraz Aplikacji mobilnej, nie moze jednak
zagwarantowac pełnego bezpieczenstwa transmisji przez Internet. Dlatego tez wszelkie zdarzenia
majace wpływ na bezpieczenstwo przekazu informacji, w tym np. dotyczace podejrzenia udostepnienia
plikow zawierajacych wirusy i innych plikow o podobnych charakterze, nalezy zgłaszac Usługodawcy na
adres poczty elektronicznej: service@smartstation.tech polecam bok@smartstation.tech
W celu uzyskania informacji na temat zasad ochrony prywatnosci i danych osobowych obowiazujacych
w ramach innych serwisow internetowych, jak rowniez z zasad ochrony prywatnosci i danych osobowych
Partnerow, prosimy o zapoznanie sie z politykami prywatnosci obowiazujacymi w ramach tych serwisow
i Partnerow.
§ 10. Zakonczenie korzystania z Usługi

1. Uzytkownik moze w dowolnym momencie zrezygnowac z korzystania z Usług. Rezygnacja z korzystania
z Usług jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy o swiadczenie usług droga elektroniczna.
Uzytkownik moze wypowiedziec umowe o swiadczenie
́
usług droga elektroniczna rowniez wowczas,
́
gdy
nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w tresci Regulaminu.
2. Usługodawca moze pozbawic Uzytkownika prawa do korzystania z Usług (blokujac lub usuwajac jego
Profil), jak rowniez moze ograniczyc jego dostep do czesci lub całosci Usług, ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Uzytkownika niniejszego Regulaminu, w
szczegolnosci gdy Uzytkownik:
a) podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawda, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzajace
w bład lub naruszajace prawa osob trzecich; naruszył zasady bezpieczenstwa sieci WiFi,Serwisu
www, okreslone w § 5 ust. 2 powyzej;
b) dopuscił sie innych zachowan, ktore zostana uznane przez Usługodawce za zachowania naganne,
niezgodne z obowiazujacymi przepisami prawa lub/i ogolnymi zasadami korzystania z sieci WiFi,
Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu i/lub udostepnienia Usługi, badz
̨
godzace w
dobre imie Usługodawcy.

3. Osoba, ktora została pozbawiona prawa do korzystania z Usług, nie moze dokonac powtornej Rejestracji
bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn
działalnosci sieci WiFi,Serwisu www i/lub swiadczenia Usług. W takim wypadku Uzytkownicy zostana o
tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
§ 11. Reklamacje oraz kontakt z Usługodawca
1. Nieprawidłowosci zwiazane z funkcjonowaniem sieci WIFi,Serwisu www, Aplikacji mobilnej i/lub Usług
Uzytkownik moze zgłaszac za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@smartstation.tech
polecam bok@smartstation.tech
2. Reklamacja powinna zawierac w swej tresci: imię i nazwisko Uzytkownika, adres poczty elektronicznej
podany podczas Rejestracji, jako rowniez dokładny opis i powod reklamacji.
3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciagu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie
Uzytkownika, za pomoca poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagaja uzupełnienia Usługodawca zwraca
sie, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składajacego reklamacje o jej uzupełnienie. Czas udzielania
dodatkowych wyjasnien przez Uzytkownika przedłuza
̇ okres rozpatrywania reklamacji.
5. Reklamacje bedace nastepstwem niestosowania sie do tresci
́ niniejszego Regulaminu nie beda przez
Usługodawce rozpatrywane.
6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczace funkcjonowania sieci WiFi, Usługi, Aplikacji
mobilnej i/lub Serwisu www mozna kierowac poczta elektroniczna na adres: service@smartstation.tech
polecam bok@smartstation.tech
§ 12. Postanowienia koncowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
Zmiany Regulaminu obowiazuja od momentu umieszczenia ich na Serwisie www. Zmiany uwazane sa za
zaakceptowane przez uzytkownika Internetu (nie posiadajacego Profilu Uzytkownika) z momentem
skorzystania przez niego z Serwisu. W przypadku Uzytkownikow zarejestrowanych (posiadajacych Profil
Uzytkownika) sa oni zwiazani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, ze nie wypowiedza
umowy o swiadczenie usług droga elektroniczna w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie
Regulaminu.
2. Uznanie poszczegolnych postanowien niniejszego Regulaminu w sposob przewidziany prawem za
niewazne badz nieskuteczne, nie wpływa na waznosć czy skutecznosc pozostałych postanowien
Regulaminu. W miejsce niewaznego postanowienia zastosowana bedzie reguła, ktora jest najblizsza
celom niewaznego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegaja prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych
Regulaminem stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o swiadczeniu usług droga elektroniczna
i przepisy innych ustaw.
4. Ewentualne spory powstałe pomiedzy Usługodawca a Uzytkownikiem zostaja poddane sadom
własciwym zgodnie z postanowieniami przepisow Kodeksu postepowania cywilnego.
5. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen
a) poprzez działania mediacyjne wojewodzkich inspektorow inspekcji handlowej
b) przed stałymi polubownymi sadami konsumenckimi przy wojewodzkich inspektorach inspekcji
handlowej.
6. Działania mediacyjne okreslone w ustepie 5 lit. a) powyzej sa dostepne po złozeniu wniosku przez
Konsumenta do własciwego wojewodzkiego inspektora inspekcji handlowej.
7. Stałe polubowne sady konsumenckie okreslone w ustepie 5 lit. b) powyzej sa dostepne poprzez złozenie
wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez własciwy stały polubowny sad konsumencki.
8. Dostep do niniejszego Regulaminu zapewniany jest nieodpłatnie za posrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głownej Serwisu oraz za posrednictwem odsyłacza zamieszczonego w
ramach Aplikacji mobilnej, w formie, ktora umozliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
9. Regulamin wchodzi w zycie z dniem 13.04.2017 r.
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