REGULAMIN
DOSTĘPU I KORZYSTANIA
Z APLIKACJI SATDEFO

(postanowienia Regulaminu w niniejszym brzmieniu mają zastosowanie od dnia 1 lutego 2020 r.)
I.

Informacje ogólne

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin stanowiący warunki dostępu i korzystania z APLIKACJI SATDEFO.
2. ADMINISTRATOR – Satim Monitoring Satelitarny Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Urzędnicza 36/1, 30-048 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy KRS, pod nr wpisu: 0000456052, nr REGON: 122812249, nr NIP: 6772374235, o kapitale zakładowym
w kwocie: 19 000 zł.
3. DANE KONTAKTOWE - ul. Urzędnicza 36/1, 30-048 Kraków, Polska, adres email: hello@satim.pl
4. APLIKACJA – działająca na portalu internetowym https://satdefo.satim.co/ aplikacja SATDEFO, stanowiąca
oprogramowanie objęte REGULAMINEM, przystosowane do użytku na powołanym portalu internetowym poprzez
urządzenia podłączone do Internetu (mobilne lub stacjonarne), służąca do wygenerowania aktualnych, historycznych i
przewidywanych map osiadania analizowanych regionów, a następnie dostarczania informacji w postaci raportów
wysyłanych w ciągu dwóch dni roboczych lub alertów do Klientów, a wszystko to przy wykorzystaniu satelitarnych
zobrazowań radarowych z misji Sentinel1. APLIKACJA umożliwia wgląd w dane od 2014 r. do dziś. Korzystając z APLIKACJI
można zapoznać się z zasięgiem i wielkością odkształceń gruntu, spowodowanych eksploatacją górniczą lub innym
czynnikiem antropogenicznym. Dzięki APLIKACJI można pobrać raport o konkretnej działce ewidencyjnej gruntu, ustawić
automatyczny alert o nowych osunięciach terenu i zamówić wniosek o odszkodowanie górnicze. Możliwości APLIKACJI
nie są zamknięte i zależą od rozwoju APLIKACJI przez ADMINISTRATORA. Wskazuje się, że APLIKACJA wykorzystuje cały swój
potencjał, pod warunkiem zachowania sprawnego połączenia z siecią Internet. Trzeba dodać, że APLIKACJA została
zaprojektowana z dochowaniem możliwie wysokiej staranności o przejrzystość i łatwość poznawania i wykorzystywania
poszczególnych funkcjonalności APLIKACJI. ADMINISTRATOR zaprasza do poznawania wszystkich funkcji APLIKACJI oraz
do jej aktywnego wykorzystywania przez UŻYTKOWNIKÓW. APLIKACJA będzie cały czas rozwijana, w konsekwencji czego,
nie wyklucza się udostępnienia w przyszłości UŻYTKOWNIKOM jeszcze innych, nowych funkcjonalności. Dodatkowe
informacje o sposobie użytkowania APLIKACJI znajdują się w ZAŁĄCZNIKU do REGULAMINU.
5. UŻYTKOWNIK - osoba zainteresowana korzystaniem z APLIKACJI, która dokonała REJESTRACJI poprzez założenie KONTA
oraz wyraziła zgodę na objęcie postanowieniami REGULAMINU przez czas korzystania z APLIKACJI. Każdy może korzystać
z APLIKACJI bez rejestracji oraz zakładania indywidualnego konta, ale w takim wypadku, funkcjonalności APLIKACJI będą
ograniczone zgodnie z uznaniem ADMINISTRATORA.
6. REJESTRACJA - założenie przez osobę zainteresowaną korzystaniem z APLIKACJI KONTA, za pomocą procedury
udostępnionej w treści APLIKACJI, pod pozycją ZAREJESTRUJ, to jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się chronić swoje dane dostępowe do KONTA (powiązane ze sobą login i hasło) i oświadcza, że
jest świadomy tego, iż wejście w posiadanie takich danych przez osobę trzecią - niepowołaną, może stanowić szereg
zagrożeń dla UŻYTKOWNIKA bądź innych osób, w tym może spowodować konsekwencje prawne dla samego UŻYTKOWNIKA.
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Dokonując REJESTRACJI, UŻYTKOWNIK oświadcza o tym, iż zapoznał się z REGULAMINEM oraz, że akceptuje wszelkie jego
postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
7. KONTO – zindywidualizowane konto dostępowe UŻYTKOWNIKA w ramach APLIKACJI. Dostęp do KONTA możliwy jest po
zalogowaniu się UŻYTKOWNIKA, a wszystko to przy wykorzystaniu unikalnego loginu, a także przy wykorzystaniu
nadanego zgodnie z REGULAMINEM przez UŻYTKOWNIKA hasła dostępowego. Zaznacza się, że pełne korzystanie z APLIKACJI
jest możliwe tylko po zalogowaniu się do własnego KONTA. W ramach KONTA można korzystać ze wszystkich
funkcjonalności APLIKACJI. W przypadku utraty danych dostępowych do KONTA, UŻYTKOWNIK powinien skorzystać z
procedury przypomnienia takich danych, zamieszczonej w APLIKACJI, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.
Podkreśla się, iż UŻYTKOWNIK, według własnego uznania, w każdej chwili może usunąć KONTO, a wszystko to poprzez
skorzystanie z procedury zamieszczonej na KONCIE przez ADMINISTRATORA. W takim przypadku, wszelkie dane osobowe
UŻYTKOWNIKA zostaną usunięte z APLIKACJI. ADMINISTRATOR zachowa zanonimizowane dane statystyczne z ruchu
cyfrowego w ramach KONTA oraz zanonimizowane potwierdzenia udzielonych zgód względem danego KONTA.
II.

Częściowo odpłatne funkcjonowanie APLIKACJI

1. ADMINISTRATOR oświadcza, że dostęp i korzystanie z APLIKACJI w ograniczonym zakresie jest nieodpłatne, natomiast
część funkcjonalności wyraźnie wskazanych w APLIKACJI ma charakter odpłatny. ADMINISTRATOR przestrzega przed
szerzącym się w sieci Internet zjawiskiem przesyłania przez podmioty nieuprawnione komunikatów o konieczności
dokonania określonych opłat za darmowy dostęp do określonych treści bądź funkcjonalności, czy też aplikacji. Należy
zachować w tym względzie ostrożność. Płatne funkcjonalności w ramach APLIKACJI zostały precyzyjnie i jasno oznaczone
przez ADMINISTRATORA tak, aby osoba korzystająca, w tym UŻYTKONIK dokładnie wiedział, do którego momentu
użytkowania APLIKACJI odpłatności nie są konieczne.
2. Jak uregulowano w poprzednim ustępie, w ramach APLIKACJI mogą być udostępniane przez ADMINISTRATORA płatne
funkcjonalności. W szczególności, płatne są pobierane przez UŻYTKOWNIKA raporty dotyczące osiadania wybranego przez
UŻYTKOWNIKA terenu, ustawianie sprecyzowanych alertów dotyczących zmian w zakresie nowych osiadań takiego
terenu, czy też generowanie wniosków o odszkodowanie górnicze. Korzystanie z płatnych funkcjonalności APLIKACJI
wymaga posiadania statusu UŻYTKOWNIKA (stworzenie KONTA poprzez REJESTRACJĘ) oraz dokonania przez UŻYTKOWNIKA
zamówienia dostępu do określonej funkcjonalności poprzez wypełnienie prostego formularza w ramach APLIKACJI, jak
też dokonania przez UŻYTKOWNIKA zapłaty na rzecz ADMINISTRATORA ceny udzielenia dostępu, a wszystko to poprzez
wykorzystanie internetowego bezpiecznego narzędzia do płatności, obsługiwanego przez zewnętrznego partnera
ADMINISTRATORA. UŻYTKOWNIK składając zamówienie zostanie automatycznie przeniesiony do portalu internetowego
narzędzia płatniczego, gdzie płatność będzie mogła być szybko i skutecznie sfinalizowana. Wszelkie płatności na rzecz
ADMINISTRATORA będą obliczane w oparciu o cennik aktualnie stosowany przez ADMINISTRATORA, przy czym, zanim
UŻYTKOWNIK dokona określonej opłaty, zostanie mu przedstawione podsumowanie zamówienia ze sprecyzowaną
wysokością płatności. Wraz z wykonaniem powyższych kroków (wszystkich), zamówienie zostanie niezwłocznie
zrealizowane, a UŻYTKOWNIK uzyska dostęp do wybranej przez siebie funkcjonalności w ramach swojego KONTA,
korzystając z APLIKACJI, a w wypadkach wskazanych przez ADMINISTRATORA, UŻYTKOWNIK będzie mógł pobrać
udostępnione mu przez ADMINISTRATORA materiały w wersji elektronicznej. W przypadku funkcjonalności mających
charakter czasowy – w szczególności alertów, UŻYTKOWNIK będzie miał do nich dostęp za pośrednictwem KONTA
wewnątrz APLIKACJI.
3. Zastrzega się, że używanie APLIKACJI będzie bądź może łączyć się z koniecznością transmisji danych internetowych.
ADMINISTRATOR nie pobiera wynagrodzenia za transmisję danych, ale takie wynagrodzenie może pobierać dostawca
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Internetu, zgodnie z zasadami i cennikiem obowiązującym w relacji prawnej łączącej osobę korzystającą z APLIKACJI z
takim podmiotem.
4. ADMINISTRATOR oświadcza, że w APLIKACJI mogą pojawić się komunikaty reklamowe od kontrahentów
ADMINISTRATORA, z zastrzeżeniem, iż będą one wyraźnie oznaczone.
III.

Uprawnienia ADMINISTRATORA oraz jego odpowiedzialność prawna

1. ADMINISTRATOR może w każdej chwili ograniczyć bądź wyłączyć dostępność APLIKACJI, czy też zaprzestać dalszego
udostępniania możliwości używania APLIKACJI, wszystko to według własnego uznania, na co UŻYTKOWNIK wyraża zgodę.
W takich sytuacjach, UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany o czasowej możliwości pobrania wcześniej opłaconych przez
siebie materiałów. W razie korzystania przez UŻYTKOWNIKA z czasowych, płatnych alertów, ograniczenia bądź
zaprzestanie funkcjonowania APLIKACJI względem takiego UŻYTKOWNIKA w razie możliwości zostaną wprowadzone po
wyczerpaniu okresu opłaconych alertów. Bez względu na powyższe, zawsze dopuszcza się czasowe wyłączenia działania
APLIKACJI, z uwagi na konieczność prac serwisowych bądź usprawniających bądź modyfikujących przy oprogramowaniu
APLIKACJI. W miarę możliwości, ADMINISTRATOR przed takimi utrudnieniami zamieści stosowny komunikat ostrzegawczy.
2. ADMINISTRATOR w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za:
a) brak ostrożności UŻYTKOWNIKA w zakresie ochrony swoich danych dostępowych do KONTA, w tym w szczególności za
udostępnienie przez UŻYTKOWNIKA takich danych osobie niepowołanej,
b) treści lub materiały reklamowe pochodzące od partnerów zewnętrznych ADMINISTRATORA, prezentowanych jako
reklamy w APLIKACJI,
c) nieprawidłowe zachowanie samych UŻYTKOWNIKÓW korzystających z APLIKACJI bądź zewnętrznego narzędzia
płatniczego,
d) za bezpieczeństwo i niezawodność działania narzędzia płatniczego, przy pomocy którego UŻYTKOWNIK może
dokonywać płatności na rzecz ADMINISTRATORA, opisanych w REGULAMINIE,
e) ewentualne szkody poniesione przez UŻYTKOWNIKA na skutek działań bądź zaniechań osób trzecich, choćby w
pośrednim związku z APLIKACJĄ,
f) za sposób użycia przez UŻYTKOWNIKA automatycznie wygenerowanego wniosku o odszkodowanie górnicze, jak również
za samą treść (poprawność, kompletność, zasadność) takiego dokumentu; UŻYTKOWNIK oświadcza, że przyjmuje do
wiadomości, iż automatycznie wygenerowany wniosek o odszkodowanie górnicze ma charakter materiału pomocniczego
i nie zwalnia UŻYTKOWNIKA z konieczności weryfikacji poprawności treści wniosku, innych niż same dane źródłowe o
osiadaniach terenu, udostępnianych przez ADMINISTRATORA; UŻYTKOWNIK przed wszczęciem jakiejkolwiek czynności
prawnej względem osoby trzeciej przy użyciu automatycznie wygenerowanego wniosku o odszkodowanie górnicze jest
zobowiązany do sprawdzenia wymogów formalnych takiej czynności prawnej, poprawności i kompletności informacji
oraz koniecznych materiałów, jak również winien samodzielnie ustalić, czy w ogóle posiada określone interesy prawne,
powiązane z planowaną czynnością prawną; ADMINISTRATOR nie udziela pomocy prawnej, w szczególności nie prowadzi
czynności reprezentacji prawnej UŻYTKOWNIKA, który dalsze działania prowadzi w swoim imieniu oraz na swoją rzecz.
3. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia dostępu do KONTA bądź trwałego usunięcia KONTA w
przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA postanowień REGULAMINU. W takim wypadku, UŻYTKOWNIK będzie mógł pobrać
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wcześniej opłacone przez siebie materiały godnie z regulacją ust. 1 powyżej, natomiast straci dostęp do funkcjonalności
czasowych APLIKACJI.
IV.

Postępowanie reklamacyjne

1. REKLMACJA – zgłoszenie przez UŻYTKOWNIKA ADMINISTRATOROWI nieprawidłowości związanych z APLIKACJĄ.
2. UŻYTKOWNIK może w każdej chwili zgłosić ADMINISTRATOROWI dostrzeżoną przez siebie nieprawidłowość związaną z
APLIKACJĄ. Zgłoszenia można dokonać przy wykorzystaniu stosownej funkcjonalności APLIKACJI, związanej z udzielaniem
pomocy UŻYTKOWNIKOM. ADMINISTRATOR podejmie uzasadnione starania w celu rozpoznania REKLAMACJI niezwłocznie,
nie później, niż w terminie 5 dni roboczych (innych, niż dni ustawowo wolne od pracy na terenie Polski, a także innych,
niż soboty) i w tym czasie rozpozna REKLAMACJĘ i usunie nieprawidłowość, poinformuje UŻYTKOWNIKA o niezasadności
REKLAMACJI bądź, w przypadku, gdyby z przyczyn technicznych nie dało się usunąć nieprawidłowości w tym terminie,
poinformuje UŻYTKOWNIKA o trwających pracach serwisowych oraz o przewidywanym, prawdopodobnym, nowym
terminie załatwienia sprawy.
3. ADMINISTRATOR zachęca UŻYTKOWNIKÓW do bacznego przyglądania się pracy APLIKACJI oraz do zgłaszania
dostrzeżonych nieprawidłowości. Zgłoszenia pozwalają na szybszą reakcję serwisową, prowadzącą do ulepszenia
APLIKACJI.
V.

Ochrona danych osobowych

1. Wraz z dokonaniem REJESTRACJI, UŻYTKOWNIK zgadza się na przetwarzanie przez ADMINISTRATORA danych osobowych
UŻYTKOWNIKA (teraz oraz w przyszłości), niezbędnych do funkcjonowania APLIKACJI, czy też do innych niezbędnych
działań w wykonaniu REGULAMINU. W szczególności ADMINISTRATOR będzie gromadzić statystyki wykorzystania
APLIKACJI, w tym datę i godzinę logowania, informacje o podjętych akcjach związanych z APLIKACJĄ, postępem realizacji
takich elementów, czasem spędzonym na korzystaniu z APLIKACJI oraz poszczególnych jej częściach składowych i
funkcjonalnościach, klikaniu w linki afiliacyjne, używanych słowach kluczowych, po których UŻYTKOWNICY dokonują
wyszukiwań. Dane są udostępniane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, iż bez podstawowych danych wskazanych przy
REJESTRACJI oraz bez zgody na wykorzystanie danych opisanych powyżej, nie ma możliwości korzystania z pełnej
funkcjonalności APLIKACJI bądź w ogóle nie ma możliwości korzystania z APLIKACJI. ADMINISTRATOR w trakcie korzystania
przez UŻYTKOWNIKA z APLIKACJI będzie również prezentował komunikaty i materiały reklamowe swoje oraz pochodzące
od partnerów handlowych ADMINISTRATORA. Za dodatkową zgodą UŻYTKOWNIKA przewiduje się również inne formy
przekazywania takich komunikatów oraz materiałów. Przy REJESTRACJI, a potem na KONCIE UŻYTKOWNIKA znajdują się
ustawienia zgody UŻYTKOWNIKA na otrzymywanie od ADMINISTRATORA komunikatów bądź materiałów reklamowych, a
także na otrzymywanie przez UŻYTKOWNIKA takich treści od partnerów handlowych ADMINISTRATORA, a wszystko to w
zakresie innych kanałów komunikacji, niż sama APLIKACJA. Dodatkowo, w wyżej opisany sposób UŻYTKOWNIK może
wyrazić ADMINISTRATOROWI zgodę na przekazywanie UŻYTKOWNIKOWI przez ADMINISTRATORA innego rodzaju notyfikacji
oraz powiadomień, wskazanymi w formularzach APLIKACJI kanałami. Wyrażenie zgody na którąkolwiek z opcji opisanych
powyżej, z zaznaczeniem, że część zgód jest niezbędna, wymaga zaznaczenia przez UŻYTKOWNIKA zgody dla
ADMINISTRATORA na przetwarzanie danych osobowych UŻYTKOWNIKA w celach reklamowych bądź również zgody dla
ADMINISTRATORA dla przekazania danych osobowych UŻYTKOWNIKA partnerom handlowym ADMINISTRATORA w celu ich
dalszego przetwarzania w celach reklamowych. UŻYTKOWNIK może cofnąć zgody co do przetwarzania jego danych
osobowych w celach reklamowych jak wyżej, poprzez odznaczenie swoich zgód w PROFILU, z wyjątkiem pozycji
oznakowanych jako bezwzględnie wymagane dla korzystania z APLIKACJI.
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2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa jest ADMINISTRATOR.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa bądź przypadków opisanych w REGULAMINIE.
4. ADMINISTRATOR nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, to jest danych ujawniających pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących
skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.
5. Dane osobowe są należycie chronione przed dostępem osób niepowołanych.
6. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA są przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie, ustalonym przez ADMINISTRATORA i
wyłącznie w celu umożliwienia działania APLIKACJI oraz w opisanym zakresie w celach marketingowo-reklamowych oraz
badawczych. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA mogą być również przetwarzane wspólnie z podmiotami trzecimi, w celu
dokonania stosownych rozliczeń należności publicznoprawnych oraz udokumentowaniem spraw księgowo kadrowych,
w celu ewentualnego dochodzenia przez ADMINISTRATORA swoich praw bądź obrony przed roszczeniami prawnymi osób
trzecich, w celu zapewnienia wykonania procesów IT ADMINISTRATORA, w celu archiwizacji danych bądź w celu ich
wysyłki. W zakresie objętym dodatkowymi zgodami UŻYTKOWNIKA te dane mogą być udostępniane kontrahentom
ADMINISTRATORA w celach reklamowo-marketingowych. ADMINISTRATOR wskazuje następującą podstawę prawną
przetwarzania danych osobowych Strony, wynikającą z przepisów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1, ze zm.): a) art. 6 ust. 1 lit. a) - przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody
UŻYTKOWNIKA, b) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla podjęcia działań na
żądanie UŻYTKOWNIKA przed zawarciem umowy oraz w celach związanych z wykonaniem tej umowy, c) art. 6 ust. 1 lit. c)
- przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wywiązania się przez ADMINISTRATORA z jego obowiązków
prawnych (np. rozliczenia podatkowo-kadrowe), d) art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym, wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (dochodzenie
roszczeń prawnych, obrona przed roszczeniami prawnymi kierowanymi do Administratora).
7. UŻYTKOWNIK dokonując REJESTRACJI dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez ADMINISTRATORA swoich
danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w tej klauzuli informacyjnej. Brak zgody uniemożliwia
korzystanie z APLIKACJI, a wycofanie zgody w przypadkach prawnie dozwolonych nie będzie możliwe, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych UŻYTKOWNIKA będzie nadal niezbędne w dla celów powołanych w poprzednim pkt lit. b)-d).
8. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA są zbierane na wewnętrzne potrzeby ADMINISTRATORA, jednakże, odbiorcami danych
osobowych, wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być również podmioty prowadzące obsługę księgową, prawną,
windykacyjną, pocztową, archiwizacyjną oraz IT ADMINISTRATORA bądź w zakresie objętym dodatkowymi zgodami
UŻYTKOWNIAKA, także kontrahenci także inni Administratora.
9. Pobrane dane osobowe będą przetwarzane przez ADMINISTRATORA przez okres działania APLIKACJI w powiązaniu z
KONTEM UŻYTKOWNIKA, nie krócej jednak, niż przez okres w jakim ADMINISTRATOR jest zobowiązany przechowywać
dokumentację podatkowo-księgową bądź kadrową, wynikającą z udostępniania APLIKACJI (w zakresie danych
koniecznych dla tych procesów). Cześć danych o charakterze statystycznym, w wersji anonimowej, a także dane
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związane z potwierdzeniem zgód UŻYTKOWNIKA oraz dane do rozliczeń należności pieniężnych mogą być przetwarzane
również po usunięciu KONTA przez UŻYTKOWNIKA (dane statystyczne bezterminowo, a dane dotyczące potwierdzenia
zgód oraz dane powiązane z rozliczeniami, przez czas do upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń
prawnych UŻYTKOWNIKA, roszczeń prawnych ADMINISTRATORA, a także odpowiedzialności prawnej ADMINISTRATORA
związanej z udostępnianiem APLIKACJI). UŻYTKOWNIK ma prawo do żądania od ADMINISTRATORA dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, ale wykorzystanie tych praw nie może naruszyć zasad
przetwarzania danych opisanych w poprzednich punktach klauzuli informacyjnej i musi się mieścić w granicach
przepisów prawa. UŻYTKOWNIK ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Nie planuje się stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie ochrony danych
osobowych, w tym profilowania.
10. ADMINISTRATOR będzie gromadzić statystyki wykorzystania APLIKACJI, w tym datę i godzinę logowania, informacje o
podjętych akcjach związanych z APLIKACJĄ, postępem realizacji takich elementów, czasem spędzonym na korzystaniu z
APLIKACJI oraz poszczególnych jej częściach składowych i funkcjonalnościach, klikaniu w linki afiliacyjne, używanych
słowach kluczowych, po których dokonuje się wyszukiwań również w przypadku, gdy z APLIKACJI korzysta osoba nie
będąca UŻYTKOWNIKIEM (bez REJESTRACJI). W takim wypadku dane będą zbierane anonimowo, również wyłącznie w
niezbędnym zakresie, dla potrzeb rozwoju i zabezpieczenia prawidłowego działania APLIKACJI. W sprawach
nieuregulowanych w tym ustępie, odpowiednie zastosowanie znajdą pozostałe postanowienia pkt V tego REGULAMINU.
VI.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje, treści, zdjęcia, znaki towarowe i logo związane z APLIKACJĄ, uwidocznione w niej, a także sam
kod źródłowy APLIKACJI, są chronione prawami autorskimi przysługującymi ADMINISTRATOROWI. Zabrania się ich
kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów gospodarczych w tym zarobkowych lub prezentacji bez wyraźnej
zgody ADMINISTRATORA.
2. UŻYTKOWNIK pobierając opłacone przez siebie materiały z APLIKACJI, z chwilą pobrania nabywa bezterminową licencję
na używanie takich materiałów, bez ograniczeń terytorialnych, a także bez ograniczeń co do sposobu wykorzystania, z
wyjątkiem dalszej odsprzedaży, a także publicznego prezentowania tych materiałów w Internecie bądź innego rodzaju
środkach masowego przekazu. Opłata za licencję została zawarta w odpłatności za dostęp do funkcjonalności APLIKACJI
prowadzącej do danego materiału. Zakazane jest udzielanie dalszych licencji przez UŻYTKOWNIKA.
3. Zabrania się kopiowania całości bądź części REGULAMINU w celu jego gospodarczego, w tym zarobkowego
wykorzystania bez wyraźnej zgody ADMINISTRATORA.
4. W czasie korzystania z APLIKACJI, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na
urządzeniu UŻYTKOWNIKA), przechowujące informacje związane z korzystaniem z APLIKACJI. W szczególności dotyczą one
identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, ostatnich kliknięciach oraz
ustawień sortowania i widoku treści APLIKACJI) oraz ustawień obsługi samej APLIKACJI. UŻYTKOWNIK może dokonać
ustawień tego procesu na urządzeniu elektronicznym, za pośrednictwem którego korzysta z APLIKACJI. Takie ingerencje
UŻYTKOWNIKA mogą jednak mieć wpływ na poprawność działania APLIKACJI.
5. REGULAMIN może być pobrany przez UŻYTKOWNIKA APLIKACJI w formie pliku pdf, do trwałego przechowywania, poprzez
kliknięcie dedykowanej funkcjonalności w APLIKACJI i wypełnienie aktywowanej w ten sposób procedury.

SATIM
Monitoring Satelitarny sp. z o.o.

POLAND
Urzednicza 36/1
Cracow 30-048

USA
907 Burlingame Ave Suite 9
Burlingame, CA 94010

KRS: 0000456052
REGON: 122812249
NIP: 6772374235

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

www.satim.co

6. REGULAMIN może ulegać zmianie zgodnie z wolą i na podstawie uznania ADMINISTRATORA. W przypadku dokonania
zmiany w REGULAMINIE, poprzednia wersja REGULAMINU obowiązuje jeszcze przez 7 dni, licząc od dnia ustanowienia nowej
wersji REGULAMINU. Przez ten czas, UŻYTKOWNIK może usunąć swoje KONTO, jeśli nie zgadza się na proponowane zmiany.
W przeciwnym wypadku, dalsze korzystanie z APLIKACJI będzie zależne od złożenia zgody przez UŻYTKOWNIKA na
stosowanie nowej wersji REGULAMINU.
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