Regulamin usługi Stanomierz
I. Postanowienia ogólne
1. Aplikacja Stanomierz, zwana dalej Usługą, jest udostępniania pod adresem
www.stanomierz.pl przez Operatora.
2. Przed skorzystaniem z Usługi należy przeczytać niniejszy regulamin.
Poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik, potwierdza,
że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego
postanowieniami i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Zmiana wersji Usługi, niepowodująca zmniejszenia jego funkcjonalności nie
stanowi zmiany regulaminu.
4. Regulamin użytkowania dedykowanej aplikacji mobilnej, będącej w ofercie
usługi Stanomierz do odczytu na stronie www.stanomierz.pl jak i w aplikacji
mobilnej.

II. Główne postanowienia dotyczące umowy
1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi odbywa się poprzez wypełnienie
przez Użytkownika na stronie internetowej Usługi formularza
zgłoszeniowego.
2. Umowa jest zawierana na czas oznaczony wynikający z wysokości opłaty
zadeklarowanej i wpłaconej przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami
Oferty.
3. Zmiana Cennika dotyczy jedynie modułów wykupionych od dnia wejścia w
Życie nowego Cennika.
4. Użytkownik nie ma prawa dalszego udostępniania Usługi na rzecz osób
trzecich.
5. Rozwiązanie umowy następuje:
a) poprzez oświadczenie woli o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym
w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień regulaminu.
Operator przesyła oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej

Użytkownika wskazany przez Użytkownika w formularzu
zgłoszeniowym;
b) w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych do
umowy;
c) w przypadku trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn
niezależnych od Operatora.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 lit. a i b a także lit. c, jeżeli
przyczyna uniemożliwiająca świadczenie usługi leży po stronie
Użytkownika, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

III. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora
1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych
z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w
przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym
prawem lub niezgodnie z umową.
3. Operator zobowiązuje się do utrzymywania sprawności technicznej Usługi
na poziomie 90% we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00.
4. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do
Usługi oraz wykorzystania wprowadzonych przez Użytkownika danych
jedynie w granicach obowiązującego prawa i udzielonych upoważnień.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Usługi zgodnie z jej
przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz
normami społeczno - obyczajowymi.
2. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usługi i nie
udostępniać go osobom trzecim.
3. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany do
podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji.

5. Użytkownik bez zgody Operatora nie może dokonywać przekierowania do
Usługi z innych stron internetowych.
6. Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość,
może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Użytkownikowi w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 6;
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie
zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
c) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w
złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego
osobą;
d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać
zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
8. Użytkownik jest zobowiązany dokonać zapłaty za Usługę zgodnie z
cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

V. Prawa autorskie.
1. Majątkowe prawa autorskie do Usługi, jej części składowych oraz części i
fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze należą do
Operatora.

VI. Dane osobowe i przesyłanie informacji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
2. Użytkownik poprzez akceptację regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych danych osobowych na potrzeby
świadczenia Usługi (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przez Operatora oraz
oświadcza, iż wie, że ma zapewnione prawo wglądu do swoich danych i ich
zmiany.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych użytkownika
określa Polityka Prywatności serwisu www.stanomierz.pl

VII. Płatności realizowane za pośrednictwem podmiotów
trzecich
1. Usługa Stanomierz korzysta systemu płatności obsługiwanych przez firmę
zewnętrzną - płatności za pomocą PayU.
2. Użytkownik przed dokonaniem płatności jest informowany o tym, jaki
podmiot będzie ją obsługiwał i ma możliwość zapoznania się z zasadami
realizacji płatności.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Użytkownika popełnione
przy dokonywaniu płatności.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za usterki systemu płatności poza
przypadkami, w których Operator osiągnąłby korzyść w wyniku
nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatności.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Użytkownik wszelką korespondencję dotyczącą Usługi, w tym reklamacje,
winien kierować na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy:
info@stanomierz.pl
2. W sprawach nieuregulowanych umową ani regulaminem mają
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a wszelkie postanowienia
niniejszego regulaminu należy w razie wątpliwości interpretować w sposób
zgodny z wymienionymi ustawami.
3. Wszelkie spory staramy się rozwiązywać polubownie, jednak w przypadku
sporu Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przy
wykorzystaniu instytucji przewidzianych przepisach powszechnie
obowiązującego prawa. Dodatkowe informacje dla konsumentów znajdują
się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/konsumenci

4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia
usługi podmiotom niebędącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
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* - przedłużenie licencji automatyczne po jej wygaśnięciu
** - po wygaśnięciu licencji Full Desktop przechodzi do Lite z możliwością ponownego wykupu Full Desktop
*** - dodawanie danych do 1 wybranego przez Operatora zasobu

Lite + Lite = lite
Lite + Full = Full+
Full po roku = Lite

