Regulamin aplikacji mobilnej Elektroklub

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Właścicielem aplikacji mobilnej Elektroklub (zwanej dalej “Aplikacją”) oraz usługodawcą
świadczonych za jej pomocą usług jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości,
posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji
podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Właścicielem Aplikacji”.
1.2 Aplikacja funkcjonuje w ramach Programu Partnerskiego Elektroklub (zwanego dalej
“Programem”), którego regulamin dostępny jest na stronie elektroklub.pl w zakładce
„Regulaminy” (zwany dalej “Regulaminem Programu”).
II. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI
2.1. Aplikacja wymaga pobrania jej ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń obsługujących
system iOS) lub Google Play (w przypadku urządzeń obsługujących system Android) i
zainstalowania na urządzeniu mobilnym.
2.2. Do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji konieczne jest jej aktualizowanie. Właściciel
Aplikacji nie zapewnia właściwego funkcjonowania niezaktualizowanej Aplikacji.
2.3. Użytkowanie Aplikacji jest bezpłatne. Właściciel Aplikacji nie nalicza również opłaty za jej
pobranie oraz aktualizowanie. Pobranie, aktualizowanie i korzystanie z Aplikacji może jednak
generować transfer danych sieci. Koszt transferu danych ponosi Użytkownik Aplikacji według
taryfy stosowanej przez operatora sieci, z którego usług korzysta Użytkownik Aplikacji.
2.4. Zalogowanie do Aplikacji wymaga użycia loginu i hasła Konta Uczestnika Programu,
utworzonego zgodnie z zasadami Regulaminu Programu.
2.5. Właściciel Aplikacji zakazuje dostarczania przez jej Użytkowników treści o charakterze
bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych
Użytkowników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich,
poniżających, ośmieszających itp.
2.6. Korzystanie z usług elektronicznych poprzez Aplikację może wiązać się z zagrożeniem po
stronie Użytkownika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług
świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania
systemu informatycznego urządzenia przenośnego Użytkownika oprogramowaniem mającym
na celu np. szpiegowanie użytkownika, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku

możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
2.7. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 2.6 powyżej, Użytkownik Aplikacji powinien
zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy
i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
2.8. Właściciel Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za awarię lub ograniczenia systemu
teleinformatycznego, z którego korzysta urządzenie przenośne Użytkownika, a które
uniemożliwia lub ogranicza Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej
pośrednictwem usług.
III. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE APLIKACJI
3.1. Aplikację można pobrać na urządzenia przenośne takie jak smartfony, tablety itp.
3.2. Urządzenie przenośne wymaga dostępu do Internetu.
3.3. Urządzenie przenośne powinno pracować w oparciu o system operacyjny Android od 4.1, iOS
od 10.0
IV. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POMOCĄ APLIKACJI
4.1. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi będącemu Uczestnikiem Programu i posiadającemu Konto
Uczestnika w szczególności:
a. dostęp do Konta Uczestnika i sprawdzanie ilości Punktów uzyskanych w Programie;
b. dostęp do listy Produktów, biorących udział w Programie;
c. uzyskiwanie informacji o promocjach i konkursach organizowanych w ramach Programu;
d. dostęp do wyszukiwarki hurtowni, biorących udział w Porgramie;
e. zamawianie Nagród za zebrane Punkty.
4.2. “Punkty”, “Produkty” i “Nagrody”, o których mowa wyżej mają znaczenie nadane im w
Regulaminie Programu.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji będą przetwarzane w zakresie podanym przy
rejestracji Użytkownika jako Uczestnika Programu, a także w zakresie niezbędnym do
zapewnienia funkcjonowania Aplikacji, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27
kwietnia 2016 r. ( zwanym dalej: „RODO”)
5.2. Ponadto Aplikacja posiada funkcję geolokalizacji Użytkownika Aplikacji. Funkcja ta może zostać
wyłączona z poziomu ustawień urządzenia przenośnego, na którym Aplikacja została

zainstalowana
5.3. Uprzejmie informujemy, że administratorami danych Uczestników są: Philips Lighting Poland Sp.
z o. o. z siedzibą w Pile, przy ul. Kossaka 150, 64-920 Piła, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu,
IX
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
pod nr KRS: 0000491219, kapitał zakładowy w wysokości 1 750 003 950,00 złotych,
NIP 5272707130; Schneider Electric Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Konstruktorskiej 12, 02-673 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem
KRS: 0000029914, kapitał zakładowy w wysokości 58 028 250,00 złotych, NIP 5220011965
oraz NKT S.A. z siedzibą w Warszowicach, przy ul. Gajowej 3, 43-254 Warszowice, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach,
Wydział
X
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
pod nr KRS: 0000089171, kapitał zakładowy w wysokości 15 000 000,00 złotych,
NIP 6520005449. Kontakt z Administratorami jest możliwy pod numerem telefonu 22 270 12 79,
adresem e-mail kontakt@elektroklub.pl oraz listownie na adresy siedzib wskazane powyżej.

5.4. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnicy
posiadają także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania
ich
danych
na
potrzeby
marketingu
bezpośredniego
lub profilowania przez Administratora danych osobowych. Sprzeciw można zgłosić w dogodny dla
siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@elektroklub.pl,
za
pośrednictwem
infolinii,
dzwoniąc
pod
numer
22 270
12
79
lub pisząc listownie na jeden z adresów: Philips Lighting Poland Sp. z o. o., ul. Kossaka 150,
64-920 Piła lub Schneider Electric Polska Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa lub NKT
S.A., ul. Gajowa 3, 43-254 Warszowice lub i360 sp. z o.o., Elizy Orzeszkowej 17/U5,
15-074 Białystok
5.5. Uczestnicy posiadają prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej cofnięciem. Wycofanie
zgody
spowoduje
zaprzestanie
przetwarzania
danych
Uczestnika
przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania
(np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze).
5.6. Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny
z prawem przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5.7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do używania
Aplikacji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych,

ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno zostać
dokonane pisemnie na adres biura Właściciela Aplikacji - tj. i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza
85/87
lok.
8,
90-057 Łódź

VI. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
6.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą pobrania i
uruchomienia Aplikacji.
6.2. Użytkownik Aplikacji w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną poprzez odinstalowanie Aplikacji, zaś Użytkownik posiadający Konto Uczestnika
Programu dodatkowo poprzez rezygnację z udziału w Programie na zasadach przewidzianych
w Regulaminie Programu.
6.3. Właściciel Aplikacji uprawniony jest w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn do dodania,
zawieszenia, zmiany, wycofania usług świadczonych za pomocą Aplikacji i jej pojedynczych
funkcjonalności, a także wycofania z użytku całej Aplikacji.
VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji mogą być zgłaszane pisemnie na adres biura
Właściciela
Aplikacji:
i360
sp.
z
o.o.,
Elizy
Orzeszkowej
17/U5,
15-074 Białystok z dopiskiem „Aplikacja mobilna Elektroklub – reklamacja”, przy czym dopisek
ten nie jest niezbędny.
7.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do doręczeń Użytkownika
Aplikacji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
7.3. Właściciel Aplikacji rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
7.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie
rozpatrzenia reklamacji Właściciel Aplikacji poinformuje listem poleconym.
7.5. Właściciel Aplikacji uprawniony jest, by żądać od Użytkownika dodatkowych informacji
umożliwiających mu rozpatrzenie reklamacji, jak np.: rodzaj i model urządzenia przenośnego,
na którym Aplikacja została zainstalowana.
7.6. Procedura reklamacyjna dotycząca Programu albo organizowanych w jego ramach promocji
lub konkursów określona jest odpowiednio w Regulaminie Programu albo regulaminie danej
promocji lub konkursu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Właściciel aplikacji ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany
Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie www.elektroklub.pl w
zakładce “Regulaminy” lub poprzez Aplikację. Zaakceptowanie wprowadzonych zmian jest
dobrowolne, ale niezbędne do dalszego użytkowania Aplikacji. Skorzystanie z Aplikacji jest
równoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).

