REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ PIOTR I PAWEŁ

1.Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę:
„Piotr i Paweł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-413), ul. Tatrzańska 1/5, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000274104, posiadającą kapitał zakładowy w
wysokości 70.318.500 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 70.318.500 złotych oraz numery NIP:
7790021358, REGON: 004800878,
zwaną dalej „Administratorem”,
2. Aplikacja mobilna Piotr i Paweł to oprogramowanie, którego celem (funkcjonalnością) jest :







Prezentacja oferty promocyjnej supermarketów Piotr i Paweł
Możliwość wczytania karty rabatowej Piotr i Paweł do postaci elektronicznej
Możliwość uzyskania elektronicznej karty rabatowej Piotr i Paweł
Tworzenie listy zakupowej w supermarketach Piotr i Paweł
Ustalanie lokalizacji supermarketów Piotr i Paweł
Przesyłanie informacji typu Push o obowiązujących promocjach w supermarketach Piotr i Paweł

w wersji na urządzenia mobilne. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności
telefonach komórkowych, automatycznie poprzez połączenie się Użytkownika urządzenia mobilnego z
marketami aplikacji oferującymi możliwość pobrania aplikacji na urządzenia mobilne. W przypadku systemu
Android, marketem aplikacji jest Sklep Google Play, w przypadku systemu iOS market AppStore
3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez aplikację mobilną
Piotr i Paweł zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika korzysta z proponowanych przez aplikację
funkcjonalności.
4. Aplikacja Piotr i Paweł jest nieodpłatna dla Użytkownika z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, a
dostęp do niej odbywa się poprzez dany market aplikacji.
5. Dla korzystania z aplikacji Piotr i Paweł 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.
6. Piotr i Paweł nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez
operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
7. Piotr i Paweł informuje, że usługa GPS służy celom informacyjnym i nie zwalnia Użytkownika z obowiązku
przestrzegania przepisów ruchu prawa drogowego.
8. Piotr i Paweł oświadcza, iż korzystanie z aplikacji Piotr i Paweł w wersji na urządzenia mobilne w tym telefon
komórkowy przez Użytkownika w ramach danego marketu powoduje przetwarzania przez Administratora oraz
firmę Serious Impact S.C. Paweł Smagała, Maciej Adamczyk z siedzibą w Ujków Nowy ul. Górna 26, 32-329, o
numerze NIP: 6372181828 oraz numerze REGON: 121506852, danych Użytkownika mających charakter danych
osobowych. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Administratora i Serious
Impact jest konieczne do przesyłania personalizowanych informacji w wersji na urządzenia mobilne oraz celem
przydzielania elektronicznej wersji karty rabatowej oraz wczytywania do aplikacji posiadanych plastikowych
kart rabatowych. Administrator będzie również wykorzystywał dane osobowe Użytkowników w celach
marketingowych. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego

danych osobowych przez opisane wyżej podmioty we wskazanym zakresie oraz został poinformowany o prawie
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
9. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności marketów
Google Play oraz Appstore. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności
Google Play oraz Appstore oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach marketów Google Play oraz Appstore.
10. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z aplikacji Piotr i Paweł poprzez trwałe usunięcie
aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego.
11. Materiały udostępniane za pomocą aplikacji Piotr i Paweł, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia,
materiały filmowe, dźwiękowe, kompilacje oraz bazy danych są własnością Administratora.
12. Korzystanie z aplikacji Piotr i Paweł w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest bez zgody
Administratora niedopuszczalne.
13. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o wysyłanie maila na
adres: aplikacja@mobilny.piotripawel.pl.
14. Piotr i Paweł zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownicy zostaną
powiadomieni na 14 dni przed wejściem w życie zmiany, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać
praw nabytych przez posiadaczy Kart Rabatowych przed dokonaniem zmiany.
15. W przypadku braku akceptacji treści zmiany Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia
korzystania z aplikacji Piotr i Paweł poprzez trwałe usunięcie aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego.
16. Akceptacja regulaminu aplikacji mobilnej Piotr i Paweł przez użytkownika jest równoznaczna z akceptacją
regulaminu Promocji „Karta rabatowa” organizowanej w sklepach Piotr i Paweł. Regulamin Promocji „Karta
rabatowa” organizowanej w sklepach Piotr i Paweł dostępny jest na stronie internetowej www.piotripawel.pl
17.Akceptacja regulaminu aplikacji mobilnej Piotr i Paweł przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą aplikacji. Zasady przetwarzania danych
osobowych dostępne są na stronie internetowej www.piotripawel.pl

