Aplikacja KonTesty Prawo Jazdy
Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin
§1. Definicje
Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:
1. Aplikacja – aplikacja mobilna KonTesty Prawo Jazdy, umożliwiająca użytkownikom
korzystanie z Usług;
2. Operator – SUPERIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Gdańskiej 115,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000551430, dla której
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5542928706, REGON: 361138598, będąca
właścicielem praw do Aplikacji i dostawcą Usług.
3. Usługi - usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji, które polegają w
szczególności na umożliwieniu rywalizacji z innymi użytkownikami w grze polegającej
na rozwiązywaniu testów na prawo jazdy lub samodzielnego rozwiązywania testów
na prawo jazdy oraz otrzymywania powiadomień z Aplikacji.

§2. Zasady korzystania z aplikacji
1. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja musi być wyposażone co
najmniej w system operacyjny Android w wersji 4.4 lub wyższej.
2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne
połączenie internetowe. Koszty transmisji danych pokrywają użytkownicy we
własnym zakresie.
3. W celu uruchomienia aplikacji należy pobrać ją ze sklepu Google Play.
4. Korzystanie z Aplikacji wymaga założenia konta użytkownika. Konto może być
utworzone poprzez połączenie z kontem użytkownika w serwisie Facebook lub
podanie adresu e-mail. Wymagane jest wybranie unikalnego nicku oraz
wprowadzenie i potwierdzenie hasła przy pomocy którego użytkownik będzie
logować się w aplikacji.
5. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
6. Użytkownik przez rejestrację konta w Aplikacji oświadcza, że posiada pełną zdolność
do czynności prawnych (ukończył 18 lat) lub posiada ograniczoną zdolność do
czynności prawnych (ukończył 13 lat) i uzyskał zgodę rodzica lub opiekuna na
akceptację Regulaminu.
7. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z
obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, unikając naruszania praw osób
trzecich.

8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki naruszenia Regulaminu
względem Operatora oraz osób trzecich. W razie naruszenia Regulaminu przez
użytkownika, Operator może zawiesić lub usunąć konto.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów
telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania
zainstalowanego na urządzeniu użytkownika.
10. Aplikacja, w szczególności kod programowania oraz interfejs i poszczególne jego
elementy stanowią utwory podlegające ochronie prawa autorskiego, prawa do
których przysługują Operatorowi.
11. Przez uruchomienie Aplikacji użytkownikowi udziela się licencji do osobistego,
niekomercyjnego korzystania z Aplikacji.

§3. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Reklamacje w zakresie działania Aplikacji wnosić można w formie pisemnej na adres
Operatora lub pod adresem e-mail: app@kontesty.pl. Reklamacje rozpatrywane są w
ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przez Operatora.
3. Jeżeli Operator nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją
może zwrócić się, oprócz sądu powszechnego, o mediację lub rozstrzygnięcie do
sądu polubownego.
4. Regulaminu może ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują
od momentu umieszczenia w Aplikacji.
5. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego bezpośrednio w Aplikacji.

Polityka prywatności
§1. Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych jest SUPERIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy
ul.Gdańskiej 115, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:
0000551430, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5542928706, REGON:
361138598. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się definicje Regulaminu lub tak jak zostało to
opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony
został określeniem „Ty”,
„Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2. Administrator danych
1. Operator jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
posiadasz Konto w naszej aplikacji, to przetwarzamy Twoje dane jak: adres e-mail,
konto Facebook, nick, adres IP, statystyki rozgrywek i odpowiedzi w aplikacji.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych
drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
(prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.
3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Operatora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: app@kontesty.pl.
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko
w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji
danych.
6. Operator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane
podmiotom trzecim po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Użytkownika oraz
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom
ścigania).
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

