Regulamin Świadczenia Usługi Aplikacji Mobilnej SIMPLIS

§ 1 Postanowienia Ogólne
1.Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez Simplis Andino sp. z o.o. 02-757 Warszawa ul.
Pory 78 zarejestrowana pod nr KRS 0000465395, NIP 5213648532, Regon 146664965 znanym dalej
USŁUGODAWCĄ poprzez aplikację mobilną znaną dalej Simplis - narzędzie umożliwiające: porównanie, wybór i
zawarcie umowy ubezpieczeniowej bez potrzeby wpisywania danych”, współfinansowanego ze środków UE, w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w
dziedzinie gospodarki elektronicznej;
2. Aplikacja mobilna to oprogramowanie, którego jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności
telefonach komórkowych.
3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez aplikację mobilną
zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika korzysta z usług USŁUGODAWCY.
4. Usługa jest nieodpłatna dla Użytkownika, a dostęp do niej odbywa się poprzez sklepy Google Play (zwanym dalej
Marketem)
5. Dla korzystania z usługi niezbędnym jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia
mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają użytkownika, stosownie do umów zawartych przez
użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
§ 2 Zastrzeżenia USŁUGODAWCY
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów
telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
7. USŁUGODAWCA informuje, że nie ma szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług SIMPLIS.
8. USŁUGODAWCA oświadcza, iż zamówienie materiału SIMPLIS w wersji na urządzenia mobilne w tym telefon
komórkowy przy użyciu aplikacji USŁUGODAWCY przez Użytkownika nie powoduje przetwarzania przez
USŁUGODAWCĘ jakichkolwiek danych Użytkownika mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie,
przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez USŁUGODAWCA nie jest konieczne do świadczenia usług.
USŁUGODAWCA nie będzie również wykorzystywać jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników w celach
marketingowych.
§ 3 Przestrzeganie Polityki Prywatności
9. USŁUGODAWCA udostępniając materiały SIMPLIS w wersji na urządzenia mobilne przestrzegać będzie ustawy z
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.
zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
10. USŁUGODAWCA nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził
Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach materiałów SIMPLIS.
11. Niniejszy 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.
12. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z usług USŁUGODAWCA (rozwiązać umowę)
poprzez trwałe usunięcie aplikacji USŁUGODAWCY ze swojego urządzenia mobilnego.

§ 4 Ochrona Praw Autorskich i Przemysłowych
13. Materiały USŁUGODAWCY udostępniane za pomocą aplikacji SIMPLIS, a znajdujące się w zasobach aplikacji
USŁUGODAWCA obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, kompilacje oraz bazy
danych stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób
trzecich, podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie
baz danych.
14. Korzystanie z materiałów USŁUGODAWCY w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest
niedopuszczalne
15. Oznaczenia umieszczane w materiale USŁUGODAWCY podlegają ochronie na podstawie ustawy - Prawo
własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
17. USŁUGODAWCY zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zostanie
Użytkownikowi zakomunikowana. Jeżeli użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może rozwiązać
umowę w sposób wskazany w pkt. 12 Regulaminu.

